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คำนำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า  

 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้   

 

 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้
บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย 
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ส่วนที่  1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิง่ขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ทำใหเ้กิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี ้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

/5) การได้รบั... 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียน
รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558  ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหา
การคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด 
 

/ความสบาย... 
 



~ 3 ~ 
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ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ-บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
 คำอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ อันจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่ม
ทางสังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “Benchmarking” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
จากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต 
ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของ
ประเทศไทย ควบคู่กับการดำเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิดโอกาส
ให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบ การป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 
 2. การกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการ
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแตป่ฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
 2. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
 3. พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
 4. การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ   
 6. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3  ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 

 1. นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 
 2. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนำเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ที่ 4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
 2. สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่... 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
 คำอธิบาย 
 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะ
เห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริต
ของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้ง
ทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจำนงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในส่วนคำปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของ
ปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในหมวดต่าง ๆ อันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทาง
การเมืองการปกครองที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้นำไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง 
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลได้เข้า
มามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อำนาจตามอำเภอใจ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชน ที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การนำเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชน
และรัฐบาลมีการนำเจตจำนงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นเดียวหนึ่งกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย
ให้มุ่งสู่สังคมท่ีมีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านการทุจริต อันเป็นเจตจำนงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายท่ีสุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. กำหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อนลง
สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  2. กำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
 
 

/กลยุทธ์... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

  กลยุทธ์ที่ 2  เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใน
ทุกระดับ 
 1. ศึกษาและกำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 2. การกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
 3. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้าน
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น 
 2. ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจำนงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. การส่งเสริมเจตจำนงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 2. จัดทำแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม 

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐ
ให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 2. พัฒนาตัวแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 6 ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทาง
การเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. กำหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการดำเนินนโยบายและการใช้งบประมาณต่อนโยบาย
นั้น ๆ ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรค
การเมืองได้หาเสียงไว้กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 คำอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์ หรือการเอื้อประโยชน์หรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อำนาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการดำเนิน
ตามโครงการหรือกิจการนั้น ๆ และทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อำนาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่าง ๆ สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายก็มักจะเกิดข้ึนในขั้นการกำหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกกำหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระและ
หลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดให้มีอำนาจยับยั้งโครงการที่อาจนำไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการ
กำหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกำหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 กำหนดกลยทุธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 2. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
 3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 4. พัฒนากรอบชี้นำการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 6. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 7. กำหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพื่อแก้ไขการทุจริต
ในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่น มีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การ
ทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่น มีความพยายามผันงบประมาณเข้าสู่เขตพื้นที่เลือกตั้งของ
นักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนของ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากที่สุด เป็นต้น) 
 8. เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 9. การกำหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย 
  10.การกำหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
  11.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร 
  12.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ
  13.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

/กลยุทธ์.. 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไป
ปฏิบัต ิ
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2. เผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
 คำอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
  2. พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  3. เพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการ
ทุจริต 
  4. ยกระดับกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกนัเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต 
  2. นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
 3. กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

/กลยุทธ์.... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (กำหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 1. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 2. กำหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 2. การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนใหภ้าคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 2. สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. กำหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็น
มืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  2. ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ สำหรับการป้องกันการทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้ านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 
2003) 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. นโยบายและแนวปฏิบัตเิชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
 3. สร้างแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ 
 4. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต  
 
 

 
/ยุทธศาสตร์... 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 คำอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูป
กลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  การพัฒนากลไกพิเศษในการดำเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนกำหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูลระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จำนวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพื่อตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะทำให้ลดการดำเนินงาน ที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมีการ
เผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทำการทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. 2003 (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. 2003 – UNCAC 2003) 
ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดำเนินการโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดี
และลงโทษผู้กระทำผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการ
ทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทำการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในท่ีสุด 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
เข้าถึงได้โดยง่าย 
 2. การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 
 2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

/แนวทาง.... 
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 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 221 และ 244) 
 2. การสร้างมาตรฐานการดำเนินการปราบปรามการทุจริต 
 3. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
221 และ 244) 
 4. การเพิ่มบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 

 กลยุทธ์ที่ 4 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 2.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 3. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมายแลกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต(เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา 215) 
 5. การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีเฉพาะในแต่ละพื้นที่ของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 215) 
 6. การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัย ในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต2

(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) 
 2. จัดต้ังประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
 3. การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคมและ
หน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา 221 และ 244) 

 กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส (whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได ้
 2. การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 3. การกำหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคด ี

/กลยุทธ์... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่
เจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต(non-training) 
 2. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐาน
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (training) 
 3. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธ์ท่ี 8 การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทำ
การทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 

 กลยุทธ์ที่ 9 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตาม
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 ยุท ธศาสตร์ที่  6  “ยกระดั บคะแนนดั ชนี การรับรู้ การทุ จริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

 คำอธิบาย 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กำกับ 
ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี ้
 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
 2. บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 3. เร่งรัด และกำกับ ติดตามการดำเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้เร่ืองการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 4. การจัดการการรับรู้ (Perceptions) 

/กลยุทธ์... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ์ 
 1. วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 2. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 

 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อท่ี 
10 สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดำเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนดำเนินการของภาค
ธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการโดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดำเนินการได้ในระยะแรกกระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการ
ด้านการทำธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการ
นาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที ่
 
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้ง
ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้ง
จะทำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มี
คำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

/คำส่ัง... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ้
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ 2 และข้อ 
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
แลเรายงฝานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4       
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
   กลยุทธ์ที่ 4.1.4ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
 
 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
“มหาดไทยสะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
คำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางดำเนินการ โดยได้
แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ดังนี ้
 
 

/การส่งเสริม... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

1. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัต ิ
2. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น 
3. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส

สะอาด” ทั่วประเทศ 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)       
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทจุริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

/5) องค์กร... 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จงัหวัดบึงกาฬ 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยัง่ยืน 

 
แนวทางการพัฒนาและยทุธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
  มี 7 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ 
  3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  4. การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 
  6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
  7. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้เน้นตามแนวทางที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
  - การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี่ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติท่ีดใีนการทำงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  - การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน 
  - การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อ
รองรับการ กระจายอำนาจ และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

ส่วนที่ 2 

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

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการอบรมพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน 
สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (3) โครงการท้องถิ่น
สัมพันธ์กับผู้นำชุมชน 
1.1.1 (4) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1 (5) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

200,00 
 
 

30,000 
 
 

200,000 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

200,000 
 
 

30,000 
 
 
200,000 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

200,000 
 
 

30,000 
 
 

200,000 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

200,000 
 
 

30,000 
 
 

200,000 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถ่ิน 

1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อบต.หนองพันทา 
2) โครงการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
เพื่อการบริโภค  
3) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตำบลหนองพันทา 
4) โครงการ Big Cleaning 
Day (วันทำความสะอาด) 
5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวศาสนา 
6) โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

10,000 
 

50,000 
 

10,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการกีฬาเยาวชนตำบล
หนองพันทาต้านยาเสพติด 
2) โครงการอบรม/เข้าค่าย
เยาวชนไทยหา่งไกลยาเสพติด 
3) โครงการจัดตั้งศนูย์
ศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน (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 
 
 

 

มิติที่ 1 รวม 
3 มาตรการ 1 กิจกรรม 

14 โครงการ 
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มาตรการ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา และหวัหน้าสว่น
ราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (2) โครงการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
2.3.2 (3) มอบอำนาจเจ้า

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองพันทา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 
- 

 

- 
 

 
- 

 

- 
 

 
- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนนิกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี
ดีเด่น 
2.4.1 (2) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบตัิตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา”                               
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีเ่พื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
2.5.3 (3) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา วา่ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ 2 รวม 
11 มาตรการ 15 กิจกรรม 

3 โครงการ 
- - - -  

3. การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและ 3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 – 2564)   
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการ
คลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา” 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.1 (2) การดำเนินงานศนูย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา 
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด
ขัน้ตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
3.2.2 (2) โครงการ อบต.รวม
ใจร่วมใจสู่ชุมชน 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

- 
 
 
- 

 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
3.3.1 (2) สำรวจข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐานตำบลหนองพัน 
ทา 
3.3.1 (3) การส่งเสริมและ

- 
 
 
 

100,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
- 

- 
 
 
 

100,000 
 

 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ 3 รวม 
9 มาตรการ 5 กิจกรรม 

5 โครงการ 
320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ
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มาตรการ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี ประจำปี 
4.1.1 (2) โครงการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล   
หนองพันทา 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบตัิหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการ
ได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสว่น
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชนท์รัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองพันทา 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 (1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

 - 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 
 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- 
 

- 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

มิติที่ 4 รวม 
4 มาตรการ 8 กิจกรรม 

3 โครงการ 
- - - -  
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ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุข  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกใน
การทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเร้ือรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้อง
นำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำ
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมา   ภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้
ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 200,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได ้
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อ      เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชน สมาชิก ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
 2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเคร่ืองไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

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

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ             
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว 
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ  หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่ง
ตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต   
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน      
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
ให้แก ่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทุกวันพระ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสำเร็จ  ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้ว   มีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้จัดทำ
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล  การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน
และ     ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร ์
 2. รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำป ี

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได ้
 3. พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กำหนด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์  มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ  หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทาง ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์  ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน       
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
ให้แก ่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทุกวันพระ จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม         
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอยีดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 



~ 34 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทำ กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อำนวยความสะดวกและให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตำแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน ์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ี ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
 5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น          
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่ง

สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ   โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัต ิ

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เร่ืองขึ้นไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ        
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร ่
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลหนองพัน
ทา เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงาน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน       
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน   5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น     
และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิน่ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองพันทา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึน้ หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชน  และพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในตำบล 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้น โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว      
ในตำบลหนองพันทา 
 3. เพื่อให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มร่ืนและคลายร้อน      
แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะในเขตตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. วิธีดำเนินงาน  
 1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน       
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม ้
 3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
 4. ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน            
และประชาชนในท้องถิ่น 
 5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
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8. งบประมาณดำเนนิการ 
 งบประมาณ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 3. ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการบริโภค 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่

ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดย
ทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูก
ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ 
“พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 
12 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น 
 2. ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 12 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ผู้นำชุมชนกลุ่ม 
ต่าง ๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุก
ภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และแหล่งน้ำ คู 
คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง               
ทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่จากการที่มีการ ลักลอบตัดไม้ที่

ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลด น้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถ ช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยในปัญหา
ปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่า ไม้ใน
ประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการ ดำเนินงาน 
คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง" ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับไม้ ใช้สอย ป่า
สำหรับเป็นไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ
ระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและ จำหน่าย พอกินหมายถึงปลูก พืชเกษตรเพื่อ
การกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา ในฐานะท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดย กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล 
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้
แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที ่ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
4. เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียน และโรงเรียน 
พนักงานสว่นตำบลหนองพันทา และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
3. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ Big Cleening Day (วันทำความสะอาด) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับ ซ้อน มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าต่อไป   เพื่อประโยชน์สุขทีย่ั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับที่ 11  ที่กำหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ      
การเปลี่ยนแปลง” จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลือ่นการพัฒนาของทุกๆ
ด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินยัให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนตำบลหนองพันทา ให้เป็นตำบลท่ีสะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันเป็นการร่วมกันทำความดี
ถวายในหลวง  

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษ
ด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นที่สกปรก  โครงการ Big Cleening Day จึง
เกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมี
ความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (2) และ (7) แห่ง
พระราชบัญญัติสภา-ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3. เพื่อพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการ

ดำรงชีพ ที่ดีของประชากร 
4. เพื่ อ ให้ผู้ นำชุมชน และชาวบ้ าน ได้ปรับปรุงภูมิ ทั ศน์  ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ ง

สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสะอาด สวยงาม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลหนองพันทา โดยมีภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทาร่วมกัน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
หมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
2.ประชุมและเสนอรายละเอียด 
3.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

 4.จัดทีมพลังประชาชน แบ่งพื้นท่ีการทำความสะอาดท่ัวทั้งตำบลหนองพันทา โดยมีการเก็บ กวาด ถาง
หญ้าริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง ทำสำนักงานก็มีการทำ 5.ส 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด สวยงาม ทำให้
คุณภาพชีวิตการทำงานดีข้ึน 
 2. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
 3. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

๔. พื้นท่ีในตำบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
๕. ประชาชนมีความต่ืนตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ 
๖. ทุกภาคส่วนร่วมกันทำให้ตำบลหนองพันทาเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่

สังคม ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวศาสนา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มากขึ้น การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและกำลังใจในการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในที่ต่างๆ และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
และสภาพจิตผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองพันทา เป็นการส่งเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุ่มผู้สูงอายุใน
พื้นท่ี 

คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศ 
ทุกวัย จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร               
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มี
คุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม  ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคนตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน  

 ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็น
กำลังสำคัญของสังคมมาก่อน  มีความรู้  มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต
ดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย  จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ ใน
การยกย่องให้การดูแล    ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้
ผู้สูงอายุ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรง

ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ 

ร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - กลุ่มผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ในเขตตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
4. เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กำหนด 
5. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
6. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน

โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 
3. สร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงในสังคม

อย่าง      มีคุณค่า 
4.ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ ร่วมกัน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย 
ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด 
รวมทั้งประเพณีและ  วิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม
และจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่ง
สมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น 

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัด
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดำรงอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไป
กับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นให้เด็ก
เยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการสืบทอดประเพณีในตำบลตำหนองพันทาสืบทอดกันต่อๆมา 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู    

และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย 

3. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น     
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเยาวชน, ผู้สังเกตการณ์, วิทยากร ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ตำบลหนองพันทา  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
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6. วิธีการดำเนินงาน 
1. ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
2. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
3. ประสานผู้สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ในตำบลหนองพันทาเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก

เยาวชน 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 
5. ประสานกับโรงเรียนในพื้นท่ีตำบลหนองพันทา ขอนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
7. จัดตารางเวลาทำกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
8. ดำเนินการตามกำหนดการโครงการฯ 
9. สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
2. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย 

3. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น       
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
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1.3 การสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี  มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหา
ต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการกีฬาเยาวชน
ตำบลหนองพันทาต้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลหนองพันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดภาวะความเสี่ยงที่
เยาวชนจะหนัไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมี โอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ตำบลตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
 7. ดำเนินการตามโครงการ 
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 22561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 300,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านยิม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม/เข้าค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่
เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลบัจะเป็นผู้พร้อมท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม/เข้าค่ายเยาวชนไทนห่างไกลยาเสพติด เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลัก
คำสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูล
และประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการ
ป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพา
ชีวิตสู่ความสำเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มรีะเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 7. ดำเนินการตามโครงการ 
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 150,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (โปงลาง) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตำบลหนองพันทาเป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย 
ประเพณีของชาวตำบลหนองพันทามีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประเพณีส่วนใหญ่
จะเกิดจากความเชื่อค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและ
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนในท้องถิ่นประเพณีต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและ
เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดค่านิยม การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น  จำเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับกระแสของการรุกของ
วัฒนธรรมยุคใหม่โดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน 
เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บน
พื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้
จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองพันทา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เดก็  เยาวชน  และประชาชน  อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นการนำเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน

ท้องถิ่น ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

4. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วางแผนการจัดงาน 
2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน  หน่วยงาน  ส่วนราชการและปราชญ์  ด้านต่างๆดังนี้ 

    -  ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา 
    -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม 
     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการละเล่นพื้นบ้าน 

     -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน 
      -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน 

  -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ 
      -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน 

-  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 

-  อบรมให้ความรู้เก่ียวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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-  แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความสนใจของแต่ละด้าน 
-  นำเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปประเมินผล
และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักวิถีชีวิต
และ      มีจิตสำนึกในการอนุรักษศ์ิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการนำเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาประยุกต์ใช้                  
ในชีวิตประจำวัน 
 3.  เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น      
ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี      
ของท้องถิ่นสืบไป 
 4.  ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษ ดำรงไว้สืบไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง        
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็น  ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจ ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
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ปกครองส่วน-ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย       
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการดำเนินงาน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองพันทา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ีจำนวน 1 ฉบับ 
 
 2. ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต    
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
         ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริต     ของเจ้าหน้าท่ีได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          
และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ทำให้การบริการ  เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การ
บริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ กำหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหาร-ส่วนตำบลได้ กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจ
หน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การ-บริหารส่วนตำบล มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำส่ังมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผลผลิต 
  มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ ์
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน         
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจ ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้กำหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การ- 

บริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วน-ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหนา้ที่เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้
โดยเจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเครง่ครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจำเปน็ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณท่ีตัง้ไว ้

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน          
ในการจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพนัทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
กำหนดให้องค์การ-บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การ-บรหิารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)          
พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีตำบลหนองพันทา และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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 2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ ์
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สำนักงานองค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำ
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า 
และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงาน
เพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู ้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด  การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน      
และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, 
ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว,   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ     เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 ครั้ง
ต่อปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  
 2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
 3. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจ 

4. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผลผลิต 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล           
จำนวน 1 ฉบับ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้อง
ทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ 
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ
การประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำส่ังคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 3. จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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 4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 5. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำ
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงมี
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   

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



~ 79 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ด ี

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน    
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการ
ทำงานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองพันทา 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ-อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 



~ 82 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา นให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 2. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกนั 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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  4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องในการ
จัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดำเนินการออกคำส่ังฯ 
 3. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย    
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่อง
หลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เอาไว้  การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติ มิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา 
 2. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหาร- ส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อำนาจอยู่กับนายกองค์การ-บริหารส่วนตำบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบ
การให้บรกิารภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กำหนดให้การบริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลได ้
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำส่ังมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
 3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังทีไ่ด้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ ้นเพื ่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี   เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของ
หลายประเทศท่ีเจริญแล้ว 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป 
3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจใน
การบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตำบลดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ตำบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 5. ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จำนวน 
1 คร้ัง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นประธานในพิธ ี

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสบืไป 
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1. ชื่อโครงการ : ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทำความดีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 



~ 92 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงานของ
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อ
ป้องกัน    การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยก-ย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูสตรแีก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
กำลังใจ 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพนัทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 2. จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
 3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 1. ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิด
ชู-เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 2. ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี

 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 ส่วนการศึกษา สำนักงานปลัด จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู ้
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เดก็ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองพันทา 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน  ผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี ้
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 5. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการ
ใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำ 
ประมาณ  500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การทำ
นาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชทีใ่ช้น้ำน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 
อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูก
ข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองพันทา คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำ
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต
อีกด้วย 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร       
ประจำศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองพันทา 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลหนองพันทา 
 2. ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2561)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

9. ตัวชี้วัด 
 1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ ์
 1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนำกลับไป
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหนองพันทา ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 



~ 98 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็น   ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทากับปลัด
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปี        เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 2. เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
 4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ชี้แจงสำนัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด      
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนรว่มของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว ้

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เนื่องจาก
เห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ยังให้ความสำคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การใหค้วามร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่าง
ใด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าท่ีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริต    จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมือง-ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงาน-คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทาขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล-  
หนองพันทาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหาร- ส่วนตำบลหนองพันทา ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อำนาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3. กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ ์
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที ่
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทาจึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้บริการ ณ ศูนย์บรกิารร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดย
มีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพันทา 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ปีละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 3. จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 4. จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 5. จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 6. จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ณ สำนักงาน
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีใน  ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ-ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ขา่วสารเกีย่วกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ   เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม    จำนวน  90  คน 
 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 



~ 115 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก ่

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสด ุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร ่



~ 118 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก                   
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่

- บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำป ี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ มีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อส่ิงพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
 1. จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 3. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4. จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 5. จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร ์
 6. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 7. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 9. จัดทำของที่ระลึก 
 10. รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 
 11. ป้ายประชาสัมพันธ ์
 12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 13. จัดทำ spot 
 14. เสียงตามสาย 
 15. อื่นๆ  
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ดำเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นตัวชี้วัดโดย
กำหนดตัวชี้วัด ดังนี ้
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา จึงได้จัดให้มีโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
 3. เพือ่ให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลหนองพันทา สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
 5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
 7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
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 8. จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน                      
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 งบประมาณปีละ 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครอง-ส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงมีการจัดตั ้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 
 3. เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นที ่

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ท่ีได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได ้

5. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042 - 490 980 ทางโทรสารหมายเลข 042 – 490 989 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



~ 126 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้ง
ในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมท้ังเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พืน้ที่ดำเนินการ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก ่

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก        
จึงได้จัดทำโครงการ อบต.รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี แก่ประชาชน หรือ
หากจำเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วน-ตำบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นที ่

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ ์
 นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนา
ชุมชน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กำหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน       
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 
 4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
  6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง 12  หมู่บ้าน 
  6.4 กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
  6.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
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  6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  6.7 นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กำหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
ระหว่าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 120,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ         
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
รำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3. เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าท่ีภายใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 4. ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจา้หน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 3. ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ
 3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
6. วธิีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

  

1. ชื่อโครงการ : สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
ตำบลหนองพันทาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอพันทา กำหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลหนองพันทา 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา บางตำแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 
7(2) และข้อ 9 ท่ีกำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ปีละ 100,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทาเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการ
ของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที ่ จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 3. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มี  ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล-   
หนองพันทา อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 12 หมู่บ้าน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาในหลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล-หนองพันทา 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การ-บริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ-บริหารส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์     
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร-      
ส่วนตำบลหนองพันทา  
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีการขับเคลื่อน
อย่าง      เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองพันทาและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา 
 3. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล-  
หนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11           
ก.พ. 2558) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) ผู้อำนวยการคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



~ 138 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาปีละ 2 

ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาทราบ เพื่อนำผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทาสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป ี

4) ดำเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 7. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 8. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลหนองพันทาพร้อมตัวชี้วัด 
 9. การติดตามและประเมินผล 
 10. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 1. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทามีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนดโดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 
 2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

คำส่ังและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทาจึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุก
ปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กำกับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ     
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้       ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น           
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
ภายในเวลาท่ีกำหนด 
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา         
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา นำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกำหนด และรายงานผลการดำเนินการ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทารายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมัก     
จะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วน-ตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทารับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ทีม่ีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการ       
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ           
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจะออก
คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล       
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจุ การโอน ย้าย    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได ้
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลัง  เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

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

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริตส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

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

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม          
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราช-กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ-บริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้
เกิด   การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชน    เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่       
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญที่จะ  
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขขอ้กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเอง
ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้อง
รับผิดชอบทางแพง่ อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได ้
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัต ิ
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 3. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ           
ที่เก่ียวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ     
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
 2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภา-ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาทราบ 

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 



~ 159 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญ ที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลาง  ก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี
บรรยากาศการทำงานแบบม ีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วน-ตำบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้          
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม       
ในการทำงาน 
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภา-องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนรว่มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์     

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม         
หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำ       
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง    
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได ้
 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ตำบล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดา้นการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข           
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ
ราช-กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น         
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้
จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล-         
หนองพันทา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
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 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทากับบุคคล องค์กร           
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทำให้ทกุภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 



~ 166 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ ์
 3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
 4. บันทึกเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 2. นำเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุข  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกใน
การทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเร้ือรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้อง
นำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำ
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมา   ภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การ
พิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือ
วิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้
ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 200,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได ้
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชน สมาชิก ใช้หลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจท่ีได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ใน
องค์กรเพื่อ      เป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 2. เพื่อให้ผู้นำชุมชน สมาชิก ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
 2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเคร่ืองไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 

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

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ             
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว 
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ  หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่ง
ตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต   
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน      
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
ให้แก ่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทุกวันพระ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสำเร็จ  ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้ว   มีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวันดังกล่าว จึงได้จัดทำ
สมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล  การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน
และ     ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร ์
 2. รวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำป ี

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได ้
 3. พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กำหนด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์  มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ  หรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทาง ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์  ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตลอดท้ังประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดี มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน       
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต      
ให้แก ่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทำวัตรเช้า) ทุกวันพระ จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธนัวาคม         
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอยีดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทำ กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อำนวยความสะดวกและให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตำแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน ์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ี ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
 5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น          
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่ง

สู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ   โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัต ิ

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เร่ืองขึ้นไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตสำนึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ        
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนำมาเผยแพร ่
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลหนองพัน
ทา เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงาน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน       
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน             
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน   5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น     
และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิน่ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หนองพันทา 
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่

ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึน้ หรือท่ีเรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ ของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึง
ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชน  และพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในตำบล 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้น โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว      
ในตำบลหนองพันทา 
 3. เพื่อให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มร่ืนและคลายร้อน      
แก่ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะในเขตตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. วิธีดำเนินงาน  
 1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน       
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม ้
 3. จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
 4. ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน            
และประชาชนในท้องถิ่น 
 5. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
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8. งบประมาณดำเนนิการ 
 งบประมาณ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 3. ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการบริโภค 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่

ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดย
ทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูก
ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ 
“พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกิน
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 
12 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ 
เป็นต้น 
 2. ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 12 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ผู้นำชุมชนกลุ่ม 
ต่าง ๆ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุก
ภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และแหล่งน้ำ คู 
คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง               
ทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่จากการที่มีการ ลักลอบตัดไม้ที่

ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลด น้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถ ช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยในปัญหา
ปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่า ไม้ใน
ประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการ ดำเนินงาน 
คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง" ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับไม้ ใช้สอย ป่า
สำหรับเป็นไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และ
ระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและ จำหน่าย พอกินหมายถึงปลูก พืชเกษตรเพื่อ
การกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา ในฐานะท่ี
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดย กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล 
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้
แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที ่ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
4. เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียน และโรงเรียน 
พนักงานสว่นตำบลหนองพันทา และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน) 
 2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน) 
 3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

 5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน  
3. ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ Big Cleening Day (วันทำความสะอาด) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับ ซ้อน มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าต่อไป   เพื่อประโยชน์สุขทีย่ั่งยืน ของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับที่ 11  ที่กำหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อ      
การเปลี่ยนแปลง” จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้บ้านเมืองมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริมทุนทางสังคม บนพื้นฐานวิถีชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลือ่นการพัฒนาของทุกๆ
ด้าน จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด พื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตสำนึก และปลูกฝังวินยัให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนตำบลหนองพันทา ให้เป็นตำบลท่ีสะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันเป็นการร่วมกันทำความดี
ถวายในหลวง  

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษ
ด้านต่างๆ ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม่ให้พื้นที่สกปรก  โครงการ Big Cleening Day จึง
เกิดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองในมี
ความสะอาดเรียบร้อย ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (2) และ (7) แห่ง
พระราชบัญญัติสภา-ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17) 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3. เพื่อพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการ

ดำรงชีพ ที่ดีของประชากร 
4. เพื่ อ ให้ผู้ นำชุมชน และชาวบ้ าน ได้ปรับปรุงภูมิ ทั ศน์  ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ ง

สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ำ หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสะอาด สวยงาม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลหนองพันทา โดยมีภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทาร่วมกัน  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
หมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากขึ้น 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1.จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
2.ประชุมและเสนอรายละเอียด 
3.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

 4.จัดทีมพลังประชาชน แบ่งพื้นท่ีการทำความสะอาดท่ัวทั้งตำบลหนองพันทา โดยมีการเก็บ กวาด ถาง
หญ้าริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง ทำสำนักงานก็มีการทำ 5.ส 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีสภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด สวยงาม ทำให้
คุณภาพชีวิตการทำงานดีข้ึน 
 2. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
 3. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 

๔. พื้นท่ีในตำบลหนองพลับมีความสะอาดเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
๕. ประชาชนมีความต่ืนตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ 
๖. ทุกภาคส่วนร่วมกันทำให้ตำบลหนองพันทาเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่

สังคม ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวศาสนา 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มากขึ้น การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
สมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและกำลังใจในการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ 
ความรู้ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในที่ต่างๆ และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
และสภาพจิตผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองพันทา เป็นการส่งเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุ่มผู้สูงอายุใน
พื้นท่ี 

คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศ 
ทุกวัย จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและสัดส่วนต่อประชากร               
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มี
คุณภาพ มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม  ดังนั้น การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในการเตรียม
ความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคนตลอดจนบุคคลในครอบครัวและชุมชน  

 ผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจาก ผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็น
กำลังสำคัญของสังคมมาก่อน  มีความรู้  มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต
ดั้งเดิม และได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้วมากมาย  จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญ ใน
การยกย่องให้การดูแล    ผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้
ผู้สูงอายุ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรง

ในสังคมอย่างมีคุณค่า 
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ 

ร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - กลุ่มผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ในเขตตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1. จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
3. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
4. เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่กำหนด 
5. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
6. รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้าน

โภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
2. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม 
3. สร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงในสังคม

อย่าง      มีคุณค่า 
4.ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนะต่างๆ ร่วมกัน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย 
ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด 
รวมทั้งประเพณีและ  วิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม
และจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่ง
สมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น 

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหาย จึงจัด
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดำรงอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไป
กับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นให้เด็ก
เยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการสืบทอดประเพณีในตำบลตำหนองพันทาสืบทอดกันต่อๆมา 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู    

และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็น
ไทย 

3. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น     
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเยาวชน, ผู้สังเกตการณ์, วิทยากร ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ตำบลหนองพันทา  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
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6. วิธีการดำเนินงาน 
1. ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
2. เขียนโครงการฯเพื่อขออนุมัติจัดทำโครงการฯ เสนอผู้บริหาร 
3. ประสานผู้สืบทอดประเพณีท้องถิ่น ในตำบลหนองพันทาเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก

เยาวชน 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ 
5. ประสานกับโรงเรียนในพื้นท่ีตำบลหนองพันทา ขอนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
6. ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
7. จัดตารางเวลาทำกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
8. ดำเนินการตามกำหนดการโครงการฯ 
9. สรุปและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
2. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย 

3. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น       
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
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1.3 การสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือ
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี  มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหา
ต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการกีฬาเยาวชน
ตำบลหนองพันทาต้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลหนองพันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดภาวะความเสี่ยงที่
เยาวชนจะหนัไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู้ในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมี โอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ตำบลตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรม 
 7. ดำเนินการตามโครงการ 
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 22561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 300,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านยิม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรม/เข้าค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ดำเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่
เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตท่ีผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด 
 เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลบัจะเป็นผู้พร้อมท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพื่อความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม 
 โครงการอบรม/เข้าค่ายเยาวชนไกลห่างไกลยาเสพติด เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการ
พัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นำธรรมะนำหลัก
คำสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มี
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูล
และประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการ
ป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพา
ชีวิตสู่ความสำเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มรีะเบียบวินัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
 2. จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
 3. ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 7. ดำเนินการตามโครงการ 
 8. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 150,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (โปงลาง) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตำบลหนองพันทาเป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย 
ประเพณีของชาวตำบลหนองพันทามีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประเพณีส่วนใหญ่
จะเกิดจากความเชื่อค่านิยมและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและ
อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนในท้องถิ่นประเพณีต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพและ
เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดค่านิยม การที่จะให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไปนั้น  จำเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ประชาชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการต่อสู้กับกระแสของการรุกของ
วัฒนธรรมยุคใหม่โดยตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน 
เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บน
พื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้
จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองพันทา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เดก็  เยาวชน  และประชาชน  อนุรักษ์ ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นการนำเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาบอกเล่าคนรุ่นหลัง 
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน

ท้องถิ่น ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

4. เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมไว ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วางแผนการจัดงาน 
2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน  หน่วยงาน  ส่วนราชการและปราชญ์  ด้านต่างๆดังนี้ 

    -  ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศาสนา 
    -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม 
     -  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการละเล่นพื้นบ้าน 

     -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน 
      -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรายาพ้ืนบ้าน 

  -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ 
      -  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสาน 

-  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน 
3. ดำเนินการตามโครงการ 

-  อบรมให้ความรู้เก่ียวกับศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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-  แบ่งกลุ่มเรียนรู้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความสนใจของแต่ละด้าน 
-  นำเสนอภูมิปัญญาแต่ละด้านโดยปราชญ์ชาวบ้านร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่ออนุรักษ์ให้ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไปประเมินผล
และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักวิถีชีวิต
และ      มีจิตสำนึกในการอนุรักษศ์ิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการนำเอาศิลปะและภูมิปัญญาที่มาตั้งแต่เดิมมาประยุกต์ใช้                  
ในชีวิตประจำวัน 
 3.  เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น      
ความเป็นมาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี      
ของท้องถิ่นสืบไป 
 4.  ท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อันดีที่บรรพบุรุษ ดำรงไว้สืบไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง        
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็น  ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนของ
องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจ ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร



~ 60 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

ปกครองส่วน-ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย       
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการดำเนินงาน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองพันทา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ีจำนวน 1 ฉบับ 
 
 2. ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต    
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
บึงกาฬ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
         ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

 2. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อย
กว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได ้
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          
และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ทำให้การบริการ  เกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การ
บริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรส ที่กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ กำหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหาร-ส่วนตำบลได้ กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจ
หน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การ-บริหารส่วนตำบล มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการ  ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำส่ังมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            
และถือปฏิบัติ 
 3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผลผลิต 
  มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ ์
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน         
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจ ของผู้บังคับบญัชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ได้กำหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การ- 

บริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วน-ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้
โดยเจ้าหน้าท่ีให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามท่ีกำหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 



~ 67 ~ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเครง่ครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทีอ่าจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่าง วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน          
ในการจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
กำหนดให้องค์การ-บริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การ-บริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลท่ีดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)          
พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีตำบลหนองพันทา และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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 2. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ ์
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สำนักงานองค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำ
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า 
และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงาน
เพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู ้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด  การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกกอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน      
และไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, 
ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว,   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ     เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความ
โปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 ครั้ง
ต่อปี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ  
 2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
 3. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจ 

4. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 5. นำผลการประเมนิมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. ผลผลิต 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล           
จำนวน 1 ฉบับ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้อง
ทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไมเ่ป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ 
ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 4. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ
การประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพนัทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำส่ังคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
 3. จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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 4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลำดับคิว 
 5. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 2. ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ให้ความสำคัญในการสร้าง
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำ
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้
กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงมี
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้
พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
   

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ด ี

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน    
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการ
ทำงานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองพันทา 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
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ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ-อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา นให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบรหิารส่วน
ตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 2. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
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  4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องในการ
จัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ้
 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดำเนินการออกคำส่ังฯ 
 3. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย    
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่อง
หลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เอาไว้  การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว กอ็าจทำให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติ มิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณา 
 2. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหาร- ส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไวห้ลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อำนาจอยู่กับนายกองค์การ-บริหารส่วนตำบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 2. เพื่อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กำหนดให้การบริหาร-ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลได ้
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล นายกมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ออกคำส่ังมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
 3. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่สตรีดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ ้นเพื ่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันมหามงคล 12 
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือน
สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี   เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของ
หลายประเทศท่ีเจริญแล้ว 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการ
มอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีทีม่ีคุณสมบัติ ดังนี ้

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนท่ัวไป 
3. เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกำลังใจใน
การบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละตำบลดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ตำบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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 4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 5. ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จำนวน 
1 คร้ัง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นประธานในพิธ ี

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสบืไป 
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1. ชื่อโครงการ : ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระทำความดีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
ความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารงานของ
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อ
ป้องกัน    การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยก-ย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูสตรแีก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
กำลังใจ 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระ
การดำรงตำแหน่ง  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพนัทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 2. จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
 3. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์
 1. ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิด
ชู-เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 2. ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับด ี

 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 ส่วนการศึกษา สำนักงานปลัด จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนำผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู ้
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เดก็ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองพันทา 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชน  ผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี ้
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 5. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืน
ต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการ
ใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อมของบริเวณ
บ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทำให้
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำนาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ำ 
ประมาณ  500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ำจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ำจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การทำ
นาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชทีใ่ช้น้ำน้อยเพื่อปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง 
อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการปลูก
ข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าว  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองพันทา คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำ
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต
อีกด้วย 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร       
ประจำศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองพันทา 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลหนองพันทา 
 2. ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2561)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
 

9. ตัวชี้วัด 
 1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน 100 คน 

10. ผลลัพธ ์
 1. เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนำกลับไป
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหนองพันทา ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็น   ลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทากับปลัด
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปี        เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 2. เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
 4. เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี ้

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1. ชี้แจงสำนัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 2. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด      
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนรว่มของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 3. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 4. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว ้

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เนื่องจาก
เห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ยังให้ความสำคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การใหค้วามร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่าง
ใด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลให้องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหน้าท่ีที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริต    จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมือง-ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสำนักงาน-คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น    เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กร-ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทาขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล-  
หนองพันทาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหาร- ส่วนตำบลหนองพันทา ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อำนาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 2. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3. กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ ์
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที ่
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชอ่งทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทาจึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้บริการ ณ ศูนย์บรกิารร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา โดย
มีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู
ได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพันทา 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ปีละ 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่าย จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการับรองสำเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จำนวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 3. จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 4. จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 5. จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 6. จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ณ สำนักงาน
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีใน  ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ-ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ขา่วสารเกีย่วกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ   เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทำงานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม    จำนวน  90  คน 
 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได ้
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก ่

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสด ุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร ่
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก                   
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก ่

- บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำป ี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ ์

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ มีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อส่ิงพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
 1. จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 2. จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 3. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4. จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 5. จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร ์
 6. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 7. จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 8. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 9. จัดทำของที่ระลึก 
 10. รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 
 11. ป้ายประชาสัมพันธ ์
 12. จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
 13. จัดทำ spot 
 14. เสียงตามสาย 
 15. อื่นๆ  
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ดำเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นตัวชี้วัดโดย
กำหนดตัวชี้วัด ดังนี ้
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนเพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา จึงได้จัดให้มีโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน 
 3. เพือ่ให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 4. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลหนองพันทา สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 4. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ 
 5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด 
 7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
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 8. จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 12 หมู่บ้าน                      
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 งบประมาณปีละ 100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครอง-ส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงมีการจัดตั ้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 
 3. เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นที ่

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ท่ีได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได ้

5. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็น
และเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042 - 490 980 ทางโทรสารหมายเลข 042 – 490 989 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้ง
ในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมท้ังเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พืน้ที่ดำเนินการ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก ่

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก        
จึงได้จัดทำโครงการ อบต.รวมใจ ร่วมใจสู่ชุมชน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี แก่ประชาชน หรือ
หากจำเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วน-ตำบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพื้นที ่

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ ์
 นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนา
ชุมชน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กำหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน       
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 
 4. กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัต ิ
  6.2 จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง 12  หมู่บ้าน 
  6.4 กำหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
  6.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
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  6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  6.7 นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กำหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
ระหว่าง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณปีละ 120,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ         
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
รำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3. เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ (เจ้าหน้าท่ีภายใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 4. ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจา้หน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 3. ออกตรวจพื้นท่ีและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ
 3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 
6. วธิีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

  

1. ชื่อโครงการ : สำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
ตำบลหนองพันทาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอพันทา กำหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลหนองพันทา 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา บางตำแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 
7(2) และข้อ 9 ท่ีกำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ปีละ 100,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทาเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองพันทาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสาน
กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการ
ของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที ่ จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 3. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มี  ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทา 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล-   
หนองพันทา อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 12 หมู่บ้าน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทาในหลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบล-หนองพันทา 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การ-บริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ-บริหารส่วนตำบล เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์     
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร-      
ส่วนตำบลหนองพันทา  
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีการขับเคลื่อน
อย่าง      เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายกำหนด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองพันทาและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วน-ตำบลหนองพันทา 
 3. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล-  
หนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11           
ก.พ. 2558) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาอบต.    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) ผู้อำนวยการคลัง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาปีละ 2 

ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาทราบ เพื่อนำผลที่ได้จาก
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทาสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำป ี

4) ดำเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 7. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 8. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลหนองพันทาพร้อมตัวชี้วัด 
 9. การติดตามและประเมินผล 
 10. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 1. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทามีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กำหนดโดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 
 2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ           
ที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 4. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วน-ตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

คำส่ังและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทาจึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุก
ปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กำกับดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์        
ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานท่ีกำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ     
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้       ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
พันทาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองพัน
ทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม        
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น           
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
ภายในเวลาท่ีกำหนด 
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา         
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา นำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกำหนด และรายงานผลการดำเนินการ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทารายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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 4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 
 2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับ
ดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมัก     
จะกำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วน-ตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทารับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ทีม่ีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการ       
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ           
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจะออก
คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การ-บริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล       
การประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ ์
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจุ การโอน ย้าย    
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลัง  เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

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

8. งบประมาณดำเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริตส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย 
ขององค์การบริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

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

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม          
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราช-กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ-บริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
สำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหาร-ส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้
เกิด   การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 2. จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชน    เข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่       
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการท่ีมีความสำคัญที่จะ  
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอำนาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขขอ้กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะ
หากไม่เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่ตนเอง
ได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้อง
รับผิดชอบทางแพง่ อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได ้
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัต ิ
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 3. ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบ           
ที่เก่ียวข้อง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ     
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
 2. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เปา้หมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 1. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 2. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภา-ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 3. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิน่ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญ ที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลาง  ก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมี
บรรยากาศการทำงานแบบม ีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วน-ตำบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้          
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม       
ในการทำงาน 
 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภา-องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อน
และต้องการของประชาชน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนรว่มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์     

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม         
หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำ       
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง    
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได ้
 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ตำบล 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายดา้นการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข           
ของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระ
ราช-กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความ
เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น         
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทามีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์
รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้
จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล-         
หนองพันทา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองพันทา 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
 2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองพันทา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทากับบุคคล องค์กร           
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทำให้ทกุภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบงึกาฬ 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ ์
 3. จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
 4. บันทึกเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 2. นำเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 


