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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจติสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุข

แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรอื การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ

บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมคีวามสุจรติ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ

เสริมสรา้งจิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมกีาร

ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่

การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อกีด้วย จาก 

สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรือ้รังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน 

จงึจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ใน

สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็น

พ้องตรงกันว่าการที่จะทําใหป้ัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนัน้ ตอ้งนําหลักธรร

มาภบิาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมอืง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 

ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเขม้งวดจรงิจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจติสํานกึของคนไทยร่วม

ต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านยิมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจริตคอร์

รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภบิาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ

รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมปีระสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมสี่วนร่วมของ

ประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนัน้ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการ

บริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็น

ว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดขีึ้นแลว้ แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรอืองค์กรภาครัฐ

นั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภบิาลซึ่งประกอบด้วย หลัก
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ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผดิชอบและการ

ตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม 

(Participation) ดังนัน้ การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภบิาลเหล่านัน้มาใช้เป็น

เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรอืงค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึง

กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรอืวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนัน้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง จงึจัดทําโครงการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจรยิธรรม 

 2. เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและใหค้วามสําคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

  3. เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต ๑๗  

4. เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรูต้่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน

ให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

 4. เป้าหมาย ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจา้ง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ   

1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น  

2) มอบงานใหก้ับผูร้ับผิดชอบโครงการ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 

  4)จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
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 5) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

 7 ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 

 (ไม่ใช้งบประมาณ) 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 

และจรยิธรรม  

2. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจและใหค้วามสําคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวติได้  

4. ผูบ้ริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรูต้่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ

องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมคีวามสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ

โลกที่มากับกระแส โลกาภวิัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใชอ้ํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้อง

ดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ

เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จรยิธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์
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และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรยีนรู้และปฏิบัติ

ตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง จงึเห็นความสําคัญใน

การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจติสํานึกใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดใีนการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่

ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง มีคุณธรรม

จรยิธรรม เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น

แนวทางในการดําเนินชีวติส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ

สํานกึร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้าง

ประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จติสํานึกในการทําความดี รูจ้ักการให้ การ

เสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงในการ

เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภบิาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มกีารดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคอื 

 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบ้ริหาร ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  



37 
 

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รูร้ัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลอื 

แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส

ในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก่พระภกิษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

  6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

 7. ระยะเวลาในการดําเนิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณในการดําเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 พนักงาน เจา้หนา้ที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ 

น้อมนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวติ และการปฏิบัติงาน 

 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจติใจ พัฒนาตนให้มีจติสาธารณะเกิดความสํานึก

ร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รูจ้ัก

การให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

  10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดขีององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจรติ 

 2. หลักการและเหตุผล  

บุคลากรหรอืทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบ

ความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มคีุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ 

มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มคีวามรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้

กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทาง

ตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มทีักษะหรอืประสบการณ์ที่
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จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ องค์กรนั้นๆ ดอ้ยพัฒนาหรอืเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก

บุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทํางานสูงแล้ว ย่อมมคีุณธรรม

จรยิธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรอืคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 

เป็นตัวชีน้ําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนา้ที่โดย

ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ด ีมคีวามซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผดิชอบ ตั้งใจทํางาน

ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน

และผู้มาขอรับบริการหรอืรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรอื

หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจรติ และสามารถ

ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภบิาล องคก์ารบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกันการทุจริตขึน้ เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจา้ง ตลอดทั้ง 

ประชาชนทั่วไปให้มคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานใหห้่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวติประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมี

ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มเีจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง 

ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผูบ้ังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมือง

ต่อไป 

 3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดําเนนิชีวติได้ อย่างถูกต้อง  

3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคต ิค่านิยมและเจตคตขิองบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อ

เพื่อนร่วมงาน ต่อผูม้า ขอรับบริการและต่อผูบ้ังคับบัญชาให้ดียิ่งขึน้  

3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานกึมีคุณธรรม จริยธรรม มคีวาม

ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทั้งหมด จํานวน 60 คน 
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 5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ  

จัดปฏิบัติธรรมไปทำบุญที่วัดและร่วมสวดมนต์ทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  

6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมอืไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วปิัสสนากรรมฐาน)  

6.2 ชีแ้จงรายละเอียดและวางแผนการดําเนนิงานตามโครงการฯ  

6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ ตัวอย่าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๒๑ 

  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้

ถูกต้องแล ถูกต้องและเกิดความ เหมาะสม 

6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

6.6 วัดและประเมินผลโครงการ 

8. งบประมาณ  

งบประมาณ  10,000 บาท (งบประมาณส่วนตัว) 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 บุคลากรและประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง

แท้จรงิ  

10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดําเนนิชีวติได้ อย่างแท้จริง 

  10.3 ปลูกจติสํานกึใหบุ้คลากรและประชาชนมทีัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจต

คติต่อองค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผูม้าขอรับบริการและต่อผูบ้ังคับบัญชาที่ดี  
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1. ชือ่โครงการ  

 โครงการฝกึอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบลและ

พนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหม้ี

ประมวลจรยิธรรม เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 

หรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยใหม้ีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประกอบกับประกาศประมวลจรยิธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  ซึ่งหัวใจสําคัญของการ

ทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจรยิธรรม 

หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสังคม 

ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงาน

ทุกอย่างตอ้งลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับ

บริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบ

กับองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตาม

โครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจรติในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดเีด่นและที่ด ีด้านการ

ป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2560 และเพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้ง

ข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึง

พนักงานจ้าง จึงได้มกีารจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจรยิธรรม แก่ผูบ้ริหาร สมาชิก สภา และ

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดังกล่าวนี้ขึน้  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติสํานึกการต่อต้านการทุจรติ  

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจติสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้

เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  

3.3 เพื่อสร้างจติสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรม 

  3.4 เพื่อสร้างจติสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
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4. เป้าหมาย  

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวง จํานวน 60 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีการดําเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมแก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง โดยเชญิ วิทยากรที่มคีวามรู้ ความสามารถมาถ่ายทอด

ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจติสํานกึการต่อต้านการ ทุจริต ใหป้ระพฤติปฏิบัติ

ราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรยิธรรม และมีการศกึษาดูงานหรอืทํากิจกรรมนอกสถานที่ 

ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด  

ประชาชนผูม้ารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชีว้ัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง เกิดจติสํานึกที่ดใีน

การต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจรยิธรรม 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล” 

 2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ประกาศใชป้ระมวลจรยิธรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พ.ศ. 2556 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี ้การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ

กระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ

บาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ

จรยิธรรม, มีจิตสํานึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจรติ และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 

ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และยึด

มั่นในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตาม

ประมวลจรยิธรรมข้าราชการ พลเรอืนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรอืรับของขวัญหรือประโยชน์

อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการตอ้ง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย

อาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน

การถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนัน้ เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ

ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ” ขึน้ เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมอืงและ

ฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่

กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรอืการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นเครื่องมอืกํากับความประพฤติของขา้ราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
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3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมอืการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

น้ำบ่อหลวงเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยใหฝ้่ายบริหารใช้

อํานาจในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผดิชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา

ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 

 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   

6. วิธีดําเนินการ 

  1. เผยแพร่ประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อใช้เป็นค่านิยม

สําหรับองค์กร ขา้ราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ 

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความ

โปร่งใสและตัวชีว้ัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู

ได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ  
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ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล

จรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

 2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรตภิูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส 

สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ

ทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนัน้ เพื่อให้

การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ขา้งตน้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรูด้้านการทุจริตขึน้ เพื่อให้สามารถแปลง

แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่

การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูด้้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น ขา้ราชการฝ่ายประจํา ตลอดจนพนักงานจา้งทุกคน  

3.2 เพื่อสร้างจติสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ตลอดจนพนักงานทุกคน 
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 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง แลคณะผูบ้ริหาร จำนวน  32 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

 6. วิธีดําเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรูเ้กี่ยวข้องกับการปลูกจติสํานึกด้านการต่อต้าน

การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจติสํานึก 

 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู ้ใหบุ้คลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง และคณะผูบ้ริหาร มีความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติที่นํามา

เผยแพร่มากกว่า ร้อยละ 60 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสรมิสร้างความซื่อสัตย์ สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีใน

การต่อต้านการทุจริต 
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 2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นผู้ที่ม ีบทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ

สาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

สําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่

ดีมคีวามสุข หรอืไม่ จึงขึน้อยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มคีุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ

จรยิธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของ

ประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมตเิห็นชอบใน

หลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

โดยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก ในการเป็น

ข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดขีองสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัด

ในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรูค้วามเข้าใจใน

เรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จรยิธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรอืไม่กระทําการ

ใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจรติใน ระบบราชการด้วย ดังนัน้ เพื่อเป็นการ

เสริมสรา้งความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดใีนการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติ

มิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจรติ และ

ปลูกฝังทัศนคตวิัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

น้ำบ่อหลวง  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ใหม้ีจิต

สาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. เพื่อปลูกฝังจติสํานึกและค่านยิมที่ดใีนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
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3. เพื่อให้ความรูแ้ก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  พนักงาน

ส่วนตำบล และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เพื่อให้คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจา้ง ได้รับการพัฒนาจิตใจ 

และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ 

สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองด ีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ 

สร้างจิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจ้ักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ร่วมกัน 

 4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

จํานวน   30  คน  

5. ระยะเวลาดําเนินการ  

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

 6. งบประมาณดําเนินการ  

งบประมาณ จำนวน  10,000 บาท 

7. วิธีการดําเนินงาน  

7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต  

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงท้องถิ่นฝ่าย

บริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  7.3 แบ่งกลุ่มทํา

กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจรติ และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีใหแ้ก่คณะ 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้งขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
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8. สถานที่ดําเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75  

2. จํานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 

1.1.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรอื การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรอืการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรอืไม่

รู้ตัว ทั้งเจตนาหรอืไม่เจตนาหรอืหรอืบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสบืต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผดิแต่

อย่างใด พฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นการกระทําความผดิทางจรยิธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่โดยคํานงึถึง ประโยชน์

ของตนเองหรอืพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์

ส่วนตนอยู่ และมีการใชอ้ิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดย

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูป

ของตัวเงนิหรอืทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงนิ หรอืทรัพย์สินก็ได้ อาทิ

การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท 

จํากัด หรอืการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจใหญ้าติพี่น้องหรอืบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ

สัมปทานหรอืผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนีห้มายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
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ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรอืสัมมนาภายในองค์กร เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วน

ตําบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากร

ในองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม

ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง เพื่อให้

พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกํากับความ

ประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวธิีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง มี

จติสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจรติ มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มี

คุณธรรมอันม่ันคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่น

ไทยใสสะอาด 

 4. เป้าหมาย  

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีการดําเนินการ  

จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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     ฝ่ายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมคีวามรูเ้กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตําบลน้ำบ่อหลวง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ (Climate 

Change) ที่ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรยีกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลใหเ้กิดปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวติของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหมป้่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 

อากาศหนาวและหมิะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหมิะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลาย

ป่าของมนุษย์ ดังนัน้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็น

ปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การ

เพิ่มพืน้ที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูด

ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสรา้งความสมดุล

การใชพ้ืน้ที่ใหเ้กิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พืน้ผวิในพืน้ที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา

เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลxxx จงึได้จัดทําโครงการ 

“ปลูกต้นไมเ้พื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตําบลน้ำบ่อหลวง ประจําปี 2560” เพื่อให้

ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และ

ร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

จงึได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวในพืน้ที่กสิกรรมของประชาชนและพืน้ที่ว่างเปล่าในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง เพื่อใหเ้กิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ

ชีวติของประชาชนในชุมชน 

 3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  
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3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม

พืน้ที่สีเขียวในตําบลน้ำบ่อหลวง 

3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติประจําวัน เกิดความสมดุล

เพิ่มมูลค่าทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ

คลายร้อนแก่ ประชาชน 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 1,000 ต้น  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

พืน้ที่สาธารณะในเขตตําบลน้ำบ่อหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

 6. วิธีดําเนินงาน 

 6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม 

 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ที่ ให้จัดเตรยีม

สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  

6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศกึษา กลุ่มพลัง

มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  

6.5 ดูแลรักษาและตดิตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบล

น้ำบ่อหลวง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ   

 งบประมาณ จำนวน  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 
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10.ตัวชี้วดั/ผลลัพธ์  

10.1 ทําให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมคีวามเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  10.2 ทําให้เพิ่มพืน้ที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานกึ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

10.4 ทําใหเ้ยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสรา้ง

ความร่มรื่นในชุมชน 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

โครงการอบรมให้ความรูส้ร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ

ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน

ของราษฎร พรอ้มทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงาน

ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใหก้ับราษฎรผูป้ระสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมภิาค

ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนนิงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก ให้สามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินด ีอยู่ดี ใน

อนาคต” ด้วย ดังนัน้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้

มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดขีึน้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่าง

แท้จรงิ โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น 

ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู ้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยัง

มุ่งเนน้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความตอ้งการของชุมชน 

สามารถ วางแผนการผลติที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วย

ตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลน้ำบ่อหลวง จึง

จัดทําโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผูม้ีรายได้นอ้ย 

ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลน้ำบ่อหลวง 
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3.2 ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจในการทำอาชีพเสริมรายได้ให้กับคนยากจนในตําบลน้ำบ่อ

หลวง 
 

3.3 สามารถนําความรูไ้ปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  

3.4 สามารถนำผลผลติที่ได้ไปจำหน่าย  

3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนและผูท้ี่มคีวามสนใจในการสรา้งอาชีพในตําบลน้ำบ่อหลวง 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 

 6.2 จัดอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  

6.3 ศกึษาดูงานในสถานที่จรงิ  

6.4 ฝกึปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 เดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ  

จำนวน  20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10. ตัวชี้วดั/ผลลัพธ์ 

  10.1 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 

  10.2 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  

10.3 ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

 10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  

10.5 เกิดการเรียนรูแ้ละเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจติสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลน้ำบ่อหลวง 

   (ส่งเสรมิการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

เนือ่งจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทําใหเ้กิดปัญหาเช่น 

ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนมพีฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็ก

และเยาวชนไทยไม่เห็นความสําคัญของ การศกึษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่ง

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนัน้จึงควรทําให้เด็กและเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง

อบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมคีวามสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดย

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวติได้อย่างสมดุล 

ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น รู้จักเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่

และแบ่งปัน มจีติสํานกึรักษ์ สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง พิจารณาเห็นความสําคัญของ

เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จงึได้จัดโครงการ สร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน

ตําบลน้ำบ่อหลวง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึน้ เพื่อปลูกฝัง แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหก้ับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน

สามารถใช้ 

ชีวติได้ อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ัก

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่น รู้จัก เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจติสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ

วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วน

ตําบล มอีํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา 67 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหนา้ที่ตอ้งทําในเขตองค์การบริหารส่วน ตําบล 

(5) ส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ

ผูพ้ิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มอีํานาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศกึษา 
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(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตร ีคนชรา และผูด้้อยโอกาส และ

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

มาตรา 6 ที่ตอ้งการพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา ความรู ้มีคุณธรรม และจรยิธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมี

ความสุข  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การดําเนินชีวติประจําวัน ได้ 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้

อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

  3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ักเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่และ

แบ่งปัน และรู้จักอยู่ ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

4. เป้าหมาย 

 เชงิปริมาณ  เด็กและเยาวชนตําบลน้ำบ่อหลวง จํานวน 60 คน  

เชงิคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รูจ้ักการใชชี้วิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รูจ้ักเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข  

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

  5.3 ดําเนนิการตามโครงการ  

5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  
 

6. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบล 

 7. งบประมาณดําเนินการ 

 จำนวน  5,000 บาท 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนิน

ชีวติประจําวันได้ 

 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กันทางสังคม สามารถใช้ชีวติได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ ได้ 

10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้ อย่างมคีวามสุข 

มิติที่ 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร 

 องค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง”  

2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใชอ้ยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ

เป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสังคมมติิใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิในด้าน ความ

โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้น

ทุจรติ” มีเป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ 

การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภบิาลที่สูงขึน้ เจา้หน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมพีฤติกรรม
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แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนด

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสรา้งการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น

กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก

แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ในระดับพืน้ที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมาย

กําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหา

การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มคีําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจใหแ้ก่ คนทํางาน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์

สุจรติ ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหอืดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง

เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จงึมี โอกาส

หรอืความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจตอ้งถูกครหาในเรื่องการใชอ้ํานาจหน้าที่โดยมิชอบ

มากกว่า แมว้่า โอกาสหรอืช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่

มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานใน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อใหเ้กิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการ

ทุจรติของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนัน้ จงึมคีวามจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมอืง

ในการต่อต้านการ ทุจรติอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มคีวามเข้มแข็งในการบริหาร

ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีหรอืหลักธรรมาภิบาล ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต ๔๗ บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตของ

องค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพืน้ที่ ทั่วประเทศต่อไป 

 3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างนอ้ย 1 ฉบับ  

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 

ครั้ง  

4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

6.8 รายงานผลการดําเนนิงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

 - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างนอ้ย 1 ครั้ง 

 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  

- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรในองค์กร  

– ลดข้อรอ้งเรียนในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

(ถอืปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นบุคลากรที่มคีวามสําคัญต่อองค์กร โดยการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มศีักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด

ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ตอ้งเริ่มมาจากบุคลากร
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ผูป้ฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการ

พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ

ให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ

คํานงึถึงการมสี่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 

มาตรา 6 ที่กําหนดใหก้ารบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีนั้น ตอ้งก่อใหเ้กิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มปีระสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม

ในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จงึได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน

การบริหารงาน บุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล 

3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้  

3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

บุคคล 

 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพ

ได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 มาตรการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ    ทีท่ำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ  
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6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน

ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2542 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภบิาล 

  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ 

 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

10.2 ผลลัพธ์  

- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %  

- บุคลากรของเองค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3  

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความโปร่งใส สามารถ

ป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ที่มอีํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
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องค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ตอ้งทําอกี

มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ารับ บริการตดิต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อราชการ เนื่องจาก

ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรอืมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา้หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค

อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น

สาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจา้หน้าที่ ส่งผลใหร้ะบบ

การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีตามพระราช

กฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 

37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ ไม่มขีั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับ

การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมปีระสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารราชการ

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการ

ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มคีวามยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมมีาตรการ การมอบหมายอํานาจ 

หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึน้  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความตอ้งการ ของประชาชน  

3.2 เพื่อให้ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  

3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบ้ริหารทุกระดับ  

3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใชดุ้ลพินจิอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหนา้ที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

และหัวหนา้ส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้
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รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายใหป้ลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 5. พื้นที่ดําเนินการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ  

6.2 จัดทําหนังสอืแจง้เวียนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

6.4 ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต มคีําสั่งมอบหมายงานให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 

ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจรติ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น 

เงนิเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรอืการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชห้ลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง

กระตุน้ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสําคัญในเรื่องการ

พิจารณาความดีความชอบหรอืการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการ
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บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใชดุ้ลพินิจของผูบ้ังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการของผูใ้ต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดเชยีงใหม ่เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน

การพิจารณาเลื่อนขั้น เงนิเดือน  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  

5. พื้นที่ดําเนินการ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 แต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล โดยแต่งตัง้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า

ส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผดิชอบงานการเจา้หน้าที่เป็นเลขานุการ 

 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน

ตำบล โดยประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ หัวหนา้ส่วนและ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผดิชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น

เลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 

เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบ้ังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้

คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ

ราชการ 

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน

ตำบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดอืนพนักงานส่วนตำบล  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพิจารณาทบทวนผลการ 

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
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ราชการของพนักงานส่วนตำบล เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชยีงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มนีาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของ

ปีงบประมาณ 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองการเจา้หน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  

1 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เพือ่ให้การบันทึกบัญช ีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจงึมกีิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายใหค้วามรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพลดข้อผดิพลาดในการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และ

ดําเนนิงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ

เป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อ

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญช ีกองคลัง มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง 
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 3.2 เพื่อลดข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบัญช ีกองคลัง องค์การบริหารส่วนน้ำบ่อหลวง  

5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ

บริหารราชการ อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด

กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ

แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

  3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
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  3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงาน 

  3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสทิธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 หัวหน้าฝ่ายและผูอ้ํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  

4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ     องค์การบริหารส่วนน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซือ้จัดจา้ง  

6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นรอ้ยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน

งบประมาณ 

 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 

 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้างประจําปี 

 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ 

  10.2 ผูบ้ริหารมขี้อมูลในการวางแผนการบริหารงานใหม้ีประสิทธิภาพ  

10.3 ผูป้ฏิบัติงานมขี้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  

     ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

3.2 เพื่อให้หน่วยงานมรีะบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใชจ้่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนจัตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้

เสนองานในการจัดหา พัสดุ 

 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  10.2 มีการป้องกันการใชจ้่ายเงนิ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มอีํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใชจ้่ายเงนิและการบริหารงานต่างๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ 

ดังนัน้ การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2437 ที่กําหนดให้

การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน โดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลม ีอํานาจหนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดย

เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนัน้ เพื่อให้การบริหาร

งบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสทิธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ

บ่อหลวงทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้ – จัดจา้งตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา 

ภบิาล  

3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ

บ่อหลวงที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ หนังสือ วิทยุ และอื่นๆ  

5. พื้นที่ดําเนินการ     ภายในพืน้ที่และนอกพืน้ที่  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 

 - ประกาศการจัดซื้อจัดจา้ง  

- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

- ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซือ้  

– จัดจา้ง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 

ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

10.2 ผลลัพธ์ 

 - ประชาชนได้เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจา้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซือ้ จัดจ้างทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

– สามารถลดปัญหาการรอ้งเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจา้งได้ 

 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ แก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะและการบรกิารประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัต ิ

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเป็นศูนย์บริการประชาชนในการตดิต่อ สอบถามขอ้มูล ยื่นคําขอ

อนุมัต ิอนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความ

คืบหน้า และแจง้ผล การดําเนินการใหป้ระชาชนผูร้ับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละ

กระบวนงานเพื่อให้มรีะบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งใน

ด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน 

ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ เพื่อให้บริการ

ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความ

สะดวกแก่ประชาชน ใหไ้ด้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี ้ยังบริหาร

จัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบาย

น้ำ, ด้านนำ้เพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม

ผูสู้งอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผูด้้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน

การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม, ด้านศกึษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไข

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่

ประชาชน สรา้งความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ใหป้ระชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. วัตถุประสงค์  
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3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันไม่เลือกปฏิบัติ 

  3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชัน 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

โดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ 

 5. พื้นที่ดําเนินการ    ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย  

 6. วิธีดําเนินการ 

   ดําเนนิการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 

ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, 

ด้านการส่งเสริมผูสู้งอายุ, ด้านการส่งเสริมผูด้้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ

พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา 

ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และ

กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 

 9. ผูร้ับผดิชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม

กันและไม่เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไม่มกีารทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ 

ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้

เป็นหนา้ที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นัน้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย

คํานงึถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซือ้

จัดจา้ง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ จากภารกิจหนา้ที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงในฐานะผูใ้ห้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 

ประชาชนได้รับประโยชน์ หรอืเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี

คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตอ้งการผูร้ับบริการหรอืไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจาก

ผูร้ับบริการ จงึตอ้งมโีครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการขึน้มา  

 3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด

ความพึงพอใจ  

3.2 เพื่อเป็นการสร้างจติสํานึกความตระหนักใหแ้ก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ

ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน 

  3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

  3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดจ้างสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึน้ไปภายใน

เขตจังหวัดหรอืนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 

 5. พื้นที่ดําเนินการ   พืน้ที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

 6. วิธีดําเนินการ 
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 6.1 ขออนุมัตดิําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจา้งสถาบันอุดมศกึษาของรัฐในเขต

พืน้ที่จังหวัดหรอืนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาม

รูปแบบที่กําหนด  

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล  

6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  

6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผูร้ับบริการ งบประมาณ 20,000 

บาท/ปี 

 9. ผูร้ับผดิชอบ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบล จํานวน 1 ฉบับ 

  10.2 ผลผลิต 

  - ประชาชนผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย

ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดใหม้ีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ 
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เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ 

ผ่านมาได้มกีารประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตาม

โครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนัน้ เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดเีป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความ

คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตอ้งการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

หรอือย่างนอ้ยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทํา

โครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรอืการบริการ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  

3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สั้นลง  

4.2 ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  

4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

4.5 ผูบ้ังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต ิและการ

ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผูใ้ต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบในการดําเนนิการเรื่องนัน้โดยตรง  

5. พืน้ที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งปฏิบัติ 

ปรับปรุงขัน้ตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า

เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรอื

การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรอืปลัดเทศบาลใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังขอ้ร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผูบ้ริหาร

ทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการตดิต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน

การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมคีวามกระตอืรือร้นในการปฏิบัติงาน  

10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้

ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 

“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชงิภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ

เลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนว

ทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จงึได้มกีารประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี ้โดย อย่างนอ้ยต้องมีหลักเกณฑ์
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เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ ต้องการ

ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 

ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนัน้งานให้บริการจงึเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงาน

ทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลว้เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ใหก้ับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้  

3.3 เพื่อปรับทัศนคต ิวธิีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผูม้าติดต่อ ขอรับบริการ  

 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมมีาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส

สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงและผู้ที่มาติดต่อราชการก 

5. พืน้ที่ดําเนินการ   ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  

6.2 จัดใหม้ีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้

ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผดิชอบใหเ้ป็นปัจจุบัน 

 6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

 6.4.4 จัดให้มกีล่อง/ตูร้ับความคิดเห็นของประชาชน  
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6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคํารอ้งต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก

งานบริการ 

 6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบ้ริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหม้ีการให้บริการ

แก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  

6.6 มีการตดิตามประเมินผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา

จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี

ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง กองคลัง กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  

10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นได้  

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วธิีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ

ประชาชนผูม้าติดต่อขอรับ บริการ  

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มคีวามโปร่งใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได้  

 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบัติราชการแทนหรือ การ

ดําเนนิการอื่นใดของผูม้ีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

 2. หลักการและเหตุผล  
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การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน

องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ

พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผดิชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 

ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น 

การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร

ราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชงิภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี

ผูร้ับผดิชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนน้ำบ่อหลวง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่

ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย คณะผูบ้ริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรอื หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พืน้ที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนนิการ 

 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัต ิอนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ

ผูบ้ริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  

6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผูบ้ริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรอืหัวหนา้ส่วนราชการ

ทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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2. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ หลายเรื่อง

หลายประการ รวมทั้งมกีฎหมายอื่นอกีหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การ

ที ่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผูเ้ดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ

ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนัน้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้การใชดุ้ลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ี 

 3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจา้หน้าที่ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลติ มีการมอบอํานาจอย่างนอ้ยจํานวน 5 เรื่อง  

5. พืน้ที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหร้องนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลพิจารณา 

 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนา้ที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 

 1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 2. หลักการและเหตุผล  

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรบี แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน

นิยม ทําให้การมี คุณธรรม จรยิธรรมของผูค้นเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้คนดีมทีี่ยืนในสังคม สรา้งแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
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จงึจัดใหม้ีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผูก้ระทํา

ความด ีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดี เหล่านัน้ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 

จรยิธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม 

เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ

ท้องถิ่น 

  3.3 เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

3.4 เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่

ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจติสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึน้ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลติ มีการยกย่องเชดิชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดจีํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี  

5. พืน้ที่ดําเนินการ พืน้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ จัดให้มกีารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติ

ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบล เว็บไซต์ 

สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ ผูท้ําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูม้ีจติสาธารณะ เพื่อให้เป็น

แบบอย่างกับประชาชน 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. หลักการและเหตุผล 
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 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชีแ้นะแนว

ทางการดําเนินชีวติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการ แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน 

เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืช

หลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพชืผัก ไม้ผล ไม้ยนืต้น พืชสมุนไพร พชืใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม 

ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใชท้รัพยากรจากภายนอกมาก

ขึน้ ตน้ทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทํา

การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอกีครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกิน

ได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใชพ้ืน้ที่เล็กๆ ให้

เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใชส้ารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําใหส้ภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่า

อยู่น่าอาศัย และที่สําคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซือ้

จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนนิชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การดําเนินชีวติในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลน้ำบ่อหลวง คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใชท้รัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนํา

ผลติผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อกีทางหนึ่ง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรูเ้พื่อ

ช่วยเหลอืเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยนื จงึ ได้

จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร

ประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็น

ตัวอย่างใหแ้ก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

มาใช้ในการดําเนินชีวติอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อเชดิชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 

ประจําศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดใหแ้ก่

เกษตรกร  

4. สถานที่ดําเนินการ    พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
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5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลน้ำบ่อหลวง 

5.2 ดําเนินคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และมอบหมายใหเ้ป็นวิทยากรตามโครงการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ งานส่งเสริมการเกษตร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

9. ตัวชี้วัด  

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดใหค้วามรูข้องศูนย์เรียนรูโ้ครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก

เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศกึษาโครงการฯ จํานวน 100 คน 

 10. ผลลัพธ์  

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนอง

พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม 

  10.2 ศูนย์เรียนรูโ้ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์

เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลxxxได้ 

 10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์

เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต  

2.5.1 ดําเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการด้วยความ 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด

ดัชนใีนการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย

เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาก
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การดําเนินงานของระดับบุคคล หรอืเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรอืเกิดจากลักษณะงาน

และการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอือ้ให้เกิดการทุจรติ ดังนัน้ วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผูบ้ริหารและ

เจ้าหน้าที ่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็

ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสรา้งให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มคีุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจรติอันจะส่งผลต่อ

สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจรติและปฏิเสธการทุจรติในทุกรูปแบบ 

ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

ที่กําหนดดัชนใีนการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึน้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานใหสู้งขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  

3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พืน้ที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนนิการ 

 6.1 จัดทําขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นที่มดีัชนใีนการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผูบ้ริหารทราบ 

 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ  

1. ชื่อโครงการ 

 : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง” 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการตอ้งใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การ

ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ 

ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรเีพื่อกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรอืโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 

กําหนดให้ส่วนราชการ จัดใหม้ีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วน

ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และระยะเวลาที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล

น้ำบ่อหลวง จงึได้จัดให้มกีารจัดทําขอ้ตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงกับปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง และหัวหนา้สํานัก ปลัด/ผูอ้ํานวยการกอง และให้มกีารลงนามจัดทําข้อตกลงทุก

ปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำ

บ่อหลวง 

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/

ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

  3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วธิีการ และ

รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  
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3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 

3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมนิผล

การปฏิบัติราชการ 

4. วิธีดำเนินการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/

กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผูใ้ต้บังคับบัญชาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การ

ดําเนนิงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มกีารลงนาม บันทึก

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

และปลัดองค์การ บริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณา

และเลือกตัวชีว้ัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

3) การบริหารราชการอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

  6) การพัฒนาความรูแ้ละการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผูป้ฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ

กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และหนังสอื กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2548 

  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดใหม้ีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น - 

ศกึษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
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ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

เป็นต้น - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูก้ํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้

จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ

หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว 

  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผดิชอบตัวชีว้ัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายหรอืตัวชีว้ัดที่ กําหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 

1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผดิชอบตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล

การปฏิบัติราชการใน เบือ้งต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขใหก้ารปฏิบัติงาน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

  1.6 การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ผลการประเมนิ ระดับคะแนนที่ได้รับ มีผล

การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 มีผลการ

ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน

ระดับปรับปรุง 1 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ 

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้ความร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตาม

อํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยใหก้ารดําเนินงานตาม 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ช่วย

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง

นอกจากจะให้ความร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้วองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มเีจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมอืกับสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ในการ
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ตรวจสอบบัญชแีละงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหนา้หน่วยคลัง มีหน้าที่ให้

คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหนา้ที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วง

ให้หัวหน้าหน่วยงานผูเ้บิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน 

นับจากวันที่ได้รับแจง้ข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แลว้ แต่ สตง.ยนืยันว่ายังไม่มีเหตุผล

ที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผูว้่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิน้ภายใน 

45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินจิฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การ

เบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มกีารตรวจสอบการทุจรติ มีการมอบหมาย

ให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวนิัย ฝ่ายนิติการและ ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน 

มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง

ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมอื

กับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อความโปร่งใส และ

ป้องกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้ง หรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผูบ้ริหาร 

 5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนนิการ  

- ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ใหค้วามร่วมมอืกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
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  10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรอืรับแจ้ง 

หรอืตรวจสอบพบการทุจริต 

 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร

อิสระ” 

 2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่

ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูว้่าราชการจังหวัดและ

นายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

และมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้

อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงนิไปโดยชอบ

ด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรอืไม่ หรอืตรวจสอบเพื่อให้นักการเมอืงท้องถิ่นและองค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดําเนนิกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจรติ ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่

มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจงึได้มาตรการ “ใหค้วามร่วมมอืกับ

หน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้ เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร

อิสระที่มหีน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีประสิทธิภาพ 

 3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มหีนา้ที่

ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจาก

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ 

5. พืน้ที่ดําเนินการ   
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 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงองค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนนิการ 

 ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผูก้ํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดิน  

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 

 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมเีรื่อง ร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 

ซึ่งสามารถยื่นคํารอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรอืแจ้งเบาะแส

ด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรื่องรอ้งเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข

ความเดือดรอ้นของประชาชน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง

ร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง รวมถึงจัดทําคู่มอื ดําเนินการเรื่องรอ้งเรียนของ
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องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงขึน้ เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรอืรับ

แจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผดิชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดให้มเีจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ  

3.2 เพื่อจัดให้มมีาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรอืตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง

ถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ  

มีการมอบหมายแต่งตัง้เจา้หนา้ที่รับผดิชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 5. พื้นที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ  

6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน  

6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

  6.3 จัดประชุมให้ความรูเ้จ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนที่ได้รับจากช่องทางการรอ้งเรียนต่างๆ ใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลxxx

ให้ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใชป้ระโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบดําเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรอ้งเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
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น้ำบ่อหลวง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่

เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง   

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณมีีบุคคลภายนอกหรอื

ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงว่าทุจริตและปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนด

มาตรการหรอืแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการตรวจสอบเฝา้ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ

วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มกีารบริหารราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ

ขับเคลือ่นนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจรติประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนีอ้งค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง จงึได้

จัดทํา มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วน ตําบลน้ำบ่อหลวงว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึน้ 

ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง

ร้องเรียน และการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนในเรื่องการทุจรติหรอืประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และ

เป็นการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝา้ระวังมิใหเ้จ้าหน้าที่กระทําการทุจริต

หรอื ประพฤติมิชอบนอกเหนอือํานาจที่ตนมีได้อกีทางหนึ่งด้วย 

 3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสร้างจติสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 

บุคลากรทางการศกึษาใน องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจา้งขององค์การ

บริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของ

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

 4. เป้าหมาย 

 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองค์การ บริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจา้งขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

5. พืน้ที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผดิ การทุจรติและประพฤติมิชอบหรอืไม่  

6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมเีจ้าหนา้ที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจง้เบาะแสขอ้มูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวธิีการคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ

สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ขอ้มูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้ร้้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ  

ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  

งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจา้หนา้ที่ที่มกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝา้ระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจา้หนา้ที่ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
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 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ

ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่

กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจงึได้ให้มสีถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดู

ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

ใหบ้ริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผูร้ับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้า

ตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สทิธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคดิเห็น

และใช้สทิธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจรงิ ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริง  

3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จํานวน 1 แห่ง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ 

 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 

 6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ที่ผูร้ับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงนิ การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรูแ้ก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับใหบ้ริการประชาชนทั่วไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิตผิู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผูบ้ริหาร 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

  

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ตําบลน้ำบ่อหลวง” 
 

 2. หลักการและเหตุผล  

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง

บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการอย่างนอ้ยดังต่อไปนีไ้ว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง

หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

 3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จงึจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ว่าดว้ย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง เรื่อง 

ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร

ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงขึ้น 
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  2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดู ศกึษา ค้นคว้า ตลอดจน

เผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  

3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

 3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  

3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  

3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

 4. เป้าหมาย 

 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง  

2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2560 จํานวน 1 ชุด  

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ

รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง จํานวน 1 

ฉบับ  

4. แบบคําร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พืน้ที่ดําเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  

6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจง้เวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

 6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร 

เสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ 

  6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ในปีงบประมาณ 2562 

 8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. หน่วยงานที่รับผดิชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 10.ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

  1. มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง ณ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  

3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                                    พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จรยิธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อใหเ้กิด

การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ

ทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยใหเ้กิด

ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรอืรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า 

“บุคคลย่อมมสีิทธิได้รับทราบข้อมูลหรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ

ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ

ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมอืงได้

โดยถูกต้องมากยิ่งขึน้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้ประชาชน

รับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ

แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จรยิธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สทิธิในการ

เข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด

ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างเทศบาล

กับภาคประชาชนให้มคีวามเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมคีุณธรรม จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการทํางานและมี ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผูเ้ข้าร่วมอบรม จํานวน 90 คน (ตัวแทน

สํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) ผลการเรียนรูเ้ฉลี่ย รอ้ยละ 80 ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมมคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 80 

 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ  

ขั้นตอนที ่1 สํารวจความต้องการอบรม 

 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 

  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ  10,000 บาท 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงนิ การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้

ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 

 2. หลักการและเหตุผล  
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ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อํานาจหนา้ที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวงจงึได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึน้ เพื่อให้ประชาชน 

สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  

3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรอืผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 4. เป้าหมาย/ผลผลติ มีขอ้มูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก

มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  

5. พืน้ที่ดําเนินการ พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มขี้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่  

- แผนพัฒนาท้องถิ่น - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  

- แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง  

- แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

- งบแสดงฐานะทางการเงิน - รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ 

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการเงนิ การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ

องค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการเงนิการคลัง” 

 2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน

การบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นตอ้งสามารถ

ตรวจสอบได้ ต้องมคีวามโปร่งใส ตอ้งให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

และภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานใหป้ระชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ

การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการตดิตามและตรวจสอบการ

ทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหม้ีความเข้มแข็งเพื่อให้มรีะบบ และกลไก ในการป้องกันและ

ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรอืการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

5. พืน้ที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซือ้

จัดจา้ง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่อง

ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงและปิด

ประกาศขอ้มูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
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10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ขอ้มูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมโีอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มคีวามโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถงึข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง” 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง

และการจัดองค์กร อํานาจหนา้ที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้บ่อ

หลวงจงึได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง 

ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อใหก้ารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย

ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรอืสื่อสังคม (Social Media) 

หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วทิยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ทั้งนี ้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตาม

ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

3.2 เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้รับบริการสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

  3.3 เพื่อให้มช่ีองทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

 4. เป้าหมาย/ผลผลติ ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 

ช่องทาง  

5. พืน้ที่ดําเนินการ พืน้ที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ  
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จัดให้มแีละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หนา้ที่ให้บริการ

ประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี - ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว - หนังสือพมิพ์หรอื

วิทยุท้องถิ่น - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มขี้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น - ทางออนไลน์  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงาน 

  

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจรญิก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหนา้ไปมาก

เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า

มาใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

การสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรอืช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่อง

ที่ตอ้งปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจใหก้ับกิจกรรม/โครงการของ เทศบาล ใหส้ามารถ

มองเห็นภาพหรอืเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง 

ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึง

จําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น

อย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งนีเ้พื่อให้ประชาชนยอมรับและใหค้วามร่วมมอื

สนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอ่การพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  

3. วัตถุประสงค์ 
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 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนนิงานของเทศบาลใหป้ระชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ

ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวทิยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  

2. เพื่อสร้างจิตสํานกึใหเ้กิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ใหเ้ป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  

6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดแีละเชื่อมความสามัคคีระหว่างอบต. สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย เพื่อผลติสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้แก่

ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 

 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบ้ริหาร  

4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์และคู่มือการให้บริการประชาชน  

4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ

บ่อหลวง  

4.5 จัดทําคู่มอืสําหรับประชาชน  

4.6 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

  4.7 หนังสือแจ้งเวียน 

  4.8 เสียงตามสาย 

 4.9 อื่นๆ  

5. พืน้ที่ดําเนินการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 เสนออนุมัตโิครงการ  

6.2 ดําเนินการประชุม 

 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 

 6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของอบต.น้ำบ่อ

หลวง  
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6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ซึ่ง

ออกแบบโดยคณะกรรมการตดิตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

เป็นตัวชีว้ัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสาร

ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ

สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กหมู่บ้าน/ชุมชน มี

กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวงได้ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อ

นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ประจําปี พ.ศ. 2561 – 

2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการ 

สังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดใหม้ีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 

ประจําปี พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น 
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 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  

3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผูน้ําชุมชน 

3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบา 

 3.4 เพือ่รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จรงิของประชาชน  

3.5 เพื่อฝึกใหป้ระชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  

3.6 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองสว่น ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 14 หมู่บ้าน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สําหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่ง

แผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

5. พืน้ที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ  

6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจ้ัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  

6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.4 จัดประชุมชีแ้จงทําความเข้าใจ 

  6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอ้มูล  

6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 

  6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน  

6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผูบ้ริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
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10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

1. มีขอ้มูลพืน้ฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  

2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  

3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  

4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 

  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.น้ำบ่อหลวง 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ดว้ยความรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ

บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหก้ารดําเนินงานด้าน

บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จงึมกีารจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่อง

ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  

3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรอืนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการอบต.  

  3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพืน้ที่  

4. เป้าหมาย  

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดรอ้นรําคาญหรอืผู้

มีส่วนได้เสียที ่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถใหบ้ริการได้อย่างมคีุณภาพ สามารถ

ดําเนนิการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ

คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผูร้ับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มคีวามหลากหลายและมี
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ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหา และ

ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ตามมาได้  

 

5. วิธีดําเนินการ 

  5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์  

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการรอ้งทุกข์/รอ้งเรียน  

5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม

ความจําเป็นและเร่งด่วน  

5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ  

 6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 

08.30 น. – 16.30 น. ซึ่งมีช่องทางรอ้งทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-120660 ทางโทรสารหมายเลข 044 -120660 

  6.3 ทางเว็บไซต์ 

 6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  9.1 มีสถิตจิํานวนเรื่องรอ้งทุกข์/ร้องเรยีน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําใหเ้ห็นว่าประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานของ 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  

9.3 แจง้ผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ้ 7 (2) และขอ้ 9 กําหนดใหม้ีองค์กรและโครงสร้างของ

องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนัน้ เพื่อให้

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน

ตำบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยกองวิชาการ

และแผนงาน จงึแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อ

หลวงขึน้  

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้

มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล 

น้ำบ่อหลวง และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ

พัฒนาที ่ประชาคมตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงกําหนดด้วย

ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจรติ  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

     แต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  จํานวน 

1 ชุด ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชาคม จำนวน 3  คน 

 5. พื้นที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
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 6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมเทศบาล 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเมื่อครบ

กำหนดวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนดแล้ว จงึต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน

ตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวงแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 

1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและ

แผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ความต้องการของประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจรติ และใหค้วามสําคัญในการต่อต้านการ ทุจรติ  

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่

ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําใหป้ระชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของ

การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบล

น้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี 

25 ขึน้ เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
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3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมสี่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทางหนึ่งดว้ย 

 4. เป้าหมาย 

 ผูน้ําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผูน้ําชุมชนแพทย์ประจํา

ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน  

5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 

  5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  

5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกึอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  

5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

5.5 ดําเนนิโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการปีงบประมาณ  2562 

7. งบประมาณ  10,000 บาท 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมสี่วนร่วม 

ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสรา้งทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตดิตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

ท้องถิ่นต้องกำหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นจำเป็นที่จะต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความ

ต้องการและศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการและแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนัน้การนำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำแผนงานงบประมาณหรอืข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีเพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ 

 2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กร

เอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอ 

และมีหน่วยงานหรอืองค์กรอื่นมศีักยภาพและมีความพร้อมที่จะดำเนนิงานมากกว่า 

 3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่นในการ

ดำเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบ

หุน้ส่วน สหการหรอืคณะทำงานหรอืคณะกรรมการ 

 4. การประสานหน่วยงานหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรเอกชนอื่น เป็นผู้จัดสรร  

งบประมาณและการดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน

แผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยผ่านความ

เห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่าราชการ

จังหวัดตามลำดับ 

 การติดตามประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น เป็นกรรมการคัดเลือก  จำนวน 3  คน 

 (2) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการคัดเลือก จำนวน 2 คน  

 (3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นกรรมการคัดเลือก  จำนวน  2 คน 

 (4) หัวหนา้ส่วนการบริหาร       เป็น กรรมการ(คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน) 

 (5) ผูท้รงคุณวุฒที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นคัดเลือก  เป็นกรรมการจำนวน 2 คน 

 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ดังนัน้ เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง โดยงานนโยบายและแผน จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการรายงาน

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทางวิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดำเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปี

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนีใ้ห้ตดิประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2.เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน

ได้มสี่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.เพื่อให้มคีวามความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน 11 คน 

 5. พื้นที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อกำหนดแนวทางในการตดิตาม

และประเมินผลแผน 

6.2 วิธีการติดตามและประเมินผล 

            การติดตามผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบ กำหนดไว้ใน

แผนหรือโครงการทรัพยากรต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใดอยู่ภายใต้ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่

กำหนดไว้หรือไม่ มีขั้นตอนติดตามการนำแผนพัฒนาสี่ปีไปปฏิบัติเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่และผลของการดำเนิน

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
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1  การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ 

  1.1  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

    -   กำหนดกิจกรรมหลักๆที่ตอ้งจัดทำเพื่อโครงการแล้วเสร็จ 

    -   เรียงลำดับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามลำดับก่อน-หลัง 

    -  ประมาณเวลาที่ตอ้งดำเนินการในแต่ละกิจกรรม 

                 -  พิจารณาการใชจ้่ายเงนิในโครงการ  โดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม 

  ประเด็นการประเมินผล  :การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

  ตัวชี้วัด KPI  :  ร้อยละของจำนวนแผนงาน/โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

  เป้าหมาย :  ร้อยละ  80 

  วิธีการประเมนิผล : ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 

  ประเด็นการประเมินผล  :  ความพึงพอใจของประชาชน 

  ตัวชีว้ัด KPI  :  ร้อยละของจำนวนผูต้อบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ 

  เป้าหมาย :  ร้อยละ  80 

  วิธีการประเมนิผล : ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นสำรวจความพึงพอใจต่อ 

โครงการที่ดำเนินการ 

 2  การติดตามและควบคุมโครงการ 

เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินการจริงของโครงการในด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้กำหนดไว้ในกิจกรรมทั้งนี้ควรกำหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและประเมินผลโครงการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 

3. การกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

   คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ได้กำหนดหว้งระยะเวลาในการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนงาน/โครงการละ 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี และประเมินผลแผนในภาพรวมปีละ 1 ครัง้

แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น สภาเทศบาลตำบล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และประกาศผลการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจะครบวาระ 
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การดํารงตําแหน่ง 4 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในเดือนธันวาคม 2563 จงึตอ้งดําเนนิการคัดเลือก

บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อเป็น

องค์กรในการติดตามและประเมินผลแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เกี่ยวกับกิจกรรม/

โครงการ การเบิกจ่ายต่างๆด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจรติ และใหค้วามสําคัญในการต่อต้านการ

ทุจรติ  

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่

ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําใหป้ระชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของ

การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบล

น้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี 

25 ขึน้ เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

3. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมสี่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนนิงานประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทางหนึ่งด้วย 

 4. เป้าหมาย 
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 ผูน้ําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผูน้ําชุมชนแพทย์ประจํา

ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 600 คน  

5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 

  5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  

5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกึอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  

5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตงิบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

5.5 ดําเนนิโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการปีงบประมาณ  2562 

7. งบประมาณ  10,000 บาท 

 8. ผูร้ับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผูเ้ข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมสี่วนร่วม 

ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสรา้งทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเนน้ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา 

ท้องถิ่นเป็นสําคัญ จึงควรใหค้ณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน

ชุมชนขึน้มาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อ

ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุม้กัน ป้องกัน

เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ 

ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รูจ้ักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน

การทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกัน

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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 3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อด ีโอกาสและข้อจํากัดของชุมชน

ในการพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

สามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วย

ตนเองได้ 

 4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 5. วิธีดําเนินการ  

 5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ

เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

  5.3 ดําเนนิการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ  

5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 6. ระยะเวลาการดําเนินการปีงบประมาณ 2562 

 7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรอืทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มอียู่ได้

อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ความร่วมมอืกันของคนในชุมชนจะ ก่อใหเ้กิดทัศนคติที่ดี เอือ้อาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ 

ค่านยิมที่ดใีห้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพื่อ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงได้ดาํเนินการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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รอบปีงบประมาณ และส่งเสริมใหภ้าคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการ

การป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 3. วัตถุประสงค์  

เพือ่เป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมสี่วนร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงได้มี

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการ

ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบล

นั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 

 4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14  หมู่บ้าน 

 5. วิธีการดําเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

 น้ำบ่อหลวงอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงได้มี

กฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงในหลายๆ ส่วน เช่น ใหต้ัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการ

ตามระเบียบฯ ว่าดว้ยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 

  5.2 มีการฝกึอบรมตัวแทนประชาคมให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 

เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนนิการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมสี่วนร่วมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ

ของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรอืไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

เทศบาล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมนิมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอืยุติการ

ดําเนนิภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงจงึได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ

บ่อหลวง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมใหเ้ทศบาล มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและให้

คํานงึถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมนิผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร โดยใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และเป็นการเฝา้ระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม

ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

5. พืน้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
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6. วิธีดําเนนิการ  

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  

6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัตโิครงการ  

6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 

  6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 

435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย (1) ผูแ้ทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน 

ภาคเอกชน 2 คน (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน (3) ผูท้รงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./

เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (6) หัวหน้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงตามหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่

ด ีตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๑๓ 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวงทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรอื

ยุติการ ดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 3) จัดทําแบบประเมินผลและ

แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง สําหรับผล

การปฏิบัติราชการประจําปี 4) ดําเนนิการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

มอบหมาย 

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  

6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  

6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงพร้อมตัวชีว้ัด  

6.9 การติดตามและประเมินผล  

6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผูบ้ริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบรหิารกิจการ บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

สอดคล้องกับหมวด 5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  

2. การบริหารราชการอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนัน้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของ

ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและ 

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 

7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546  
 

3. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  

2. เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

4. เป้าหมาย ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนสภาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 

5. พืน้ที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการโครงการ  

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ 

 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
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6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ  2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง หรอื โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การ

บริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ่ิน 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน กําหนด  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยใหก้ารดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น

ยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็น

ขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน

มาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ดําเนนิงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนัน้ 

การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ขอ้บังคับ ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเป็นไปอย่าง

ถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
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 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการบัญช ีและ

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 

คําสั่ง มต ิคณะรัฐมนตร ีและนโยบายที่กําหนด 

 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  

3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใชแ้ละระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ  

พนักงานส่วนตำบลทุกหน่วยงาน และพนักงานจา้งทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบล 

น้ำบ่อหลวง  
 

5. พืน้ที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถอืได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานงึถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ

ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 

รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บังคับ คําสั่ง และมตคิณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ

ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใชท้รัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ประหยัด 

  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรอื ระเบียบ ขอ้บังคับ คําสั่งที่ทาง

ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง

กับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



123 
 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ ทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานมากขึ้น  

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงนิลดน้อยลง  

10.3 การใชท้รัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  

10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรอืนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อ

ผูก้ํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณ ดังนัน้ เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนดองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้มกีารจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิ

แผ่นดินกําหนด เป็นประจํา 

ทุกปี  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวง 

 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหน้ายกเทศมนตรีxxxทราบตามแบบ

ที่ระเบียบฯ กําหนด 

 3. เพื่อรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้ํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ตามกําหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 
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5. พืน้ที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ  

1. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  

2. แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

 3. ผูบ้ริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 

เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม

จัดส่งรายงานใหผู้ก้ํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงนิแผ่นดิน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภาพสูงสุด 

 2. ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  

3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนนิการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรอื

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผูก้ํากับ 

ดูแล 
  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมอืในการบริหารงานในหน่วยงานไม่

ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรอืเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอื

ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําใหป้ฏิบัติงานและการจัดการของ
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หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มกีาร

ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใ้ช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 

ระเบียบ ระบบบัญช ีหนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารอืต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ

ควบคุมด้านการเงนิและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรอืกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด

ไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่

สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควร

เป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพใหเ้ห็นเป็นองค์รวมของ 

หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่เพียงใด การที่ระบบการ

ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายใน

หน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และ

มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใด

บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน 

ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึน้ และพัฒนาให้

ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเพื่อใหอ้งค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจงึได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุม

ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงขึน้ 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรอืไม่จําเป็น ลดความเสี่ยง

หรอืผลเสียหายด้านการเงินหรอืด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น 

  3.2 เพื่อให้มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ

แก่ผูบ้ริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

3.3 เพื่อให้บุคลากรมกีารปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอ้ตกลง ระเบียบ

ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 4. เป้าหมาย เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรอืลดความเสี่ยง

ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีดําเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  

5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ

ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและ ประสิทธิผล 

 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป

ข้อมูล  

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบลและผูบ้ริหารทราบ 

 6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. หน่วยงานรับผดิชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด  

และคุ้มค่า  

3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถอืได้ สามารถนําไปใช้ในการ

ตัดสินใจ  

4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

วางไว้ 

 5. เป็นเครื่องมอืช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดยีิ่ง  

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม

กําหนดเวลา 

  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 

  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
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10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 

ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้  

4.2.1 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงนิ 

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงนิให้ประชาชนได้รับทราบ 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมตคิณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และตอ้งมรีะบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 

ประชาชนหรอืผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง

ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีขอ้ผดิพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

มีการทํางานมกีระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

  3.2 การใชง้บประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ

ได้ 

  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จงึต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขการทํางานขององค์กร ให้มคีวามโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  
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5. พืน้ที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

6. วิธีดําเนนิการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การ

เบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำบ่อหลวง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิน้ปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนนิงาน ตามที่กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าว

โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2562 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที่หรอืผูร้ับบริการ  

 

4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ บริหารส่วนตําบลน้ำ

บ่อหลวงจงึได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหา

คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรอื
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กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความ

คิดเห็น ได้เรียนรูก้ารบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติ

จรงิ ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ

ภาครัฐมาก ขึน้ เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เป็นสําคัญ 

 3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้าง ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำ

บ่อหลวงให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง ได้แก่ กรรมการตรวจการจา้ง  

6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มี

การแต่งตั้งให้มีผูแ้ทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงให้

ความสําคัญในการมตีัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส 

โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผดิหากเกิดความเสียหาย 

 6.3 จัดประชุมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่

และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง

อย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10. ผลลัพธ์  

การจัดซือ้จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน

ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิก

สภาท้องถ่ิน  

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก

ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึน้เป็น

ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรอืขาดความรู ้กฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม 

เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรอืการตคีวามขอ้กฎหมาย ระเบียบ หรอืกฎเกณฑ์ 

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผดิๆ ส่งผลใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผูบ้ริหาร

ท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผดิกฎหมาย ก่อใหเ้กิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรอืการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลใหก้าร

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าง

แท้จรงิ จากปัญหาดังกล่าวข้างตน้ จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นต้องมีความรู ้

ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทําผดิกฎหมายหรือถูก

ตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเพิ่มพูนความรู ้

ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชแีสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจา้หน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หนา้ที่ของ
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รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

งานนิติการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จงึได้จัดทําโครงการอบรมใหค้วามรู้ 

ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สนิ  

3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความรู้ความ

เข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 

100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจรติ  

3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความรู้ความ

เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หนา้ที่

ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการ ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 ผูบ้ริหาร จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จํานวน 28 คน 

รวม 32 คน  

5. พืน้ที่ดําเนินการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 

  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงเข้ารับการอบรม  

6.3 อบรมให้ความรูโ้ดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ 30,000 บาท  
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9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงได้เพิ่มพูนความรูค้วาม

เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

10.2 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้บ่อหลวงมีความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สนิ  

10.3 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความรูค้วามเข้าใจมิให้

ดําเนนิกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 

แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติ  

10.4 ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงมีความรูค้วามเข้าใจแนว

ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หนา้ที่ของรัฐ 

ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  

 

4.3.2 ส่งเสรมิสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ตาม กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

   ส่วนตําบล 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร

เหล่านี้มบีทบาทและต้องทําหนา้ที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสรา้ง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี

ส่วนร่วมโดยใหม้ีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจ

การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมกีาร

ถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการเสนอ

แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วน

ตําบลน้ำบ่อหลวงเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ 
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ปฏิบัติงาน จงึได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมคีวามเข้มแข็งในการใชอ้ํานาจหรอืปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน 

 3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มบีทบาทในการปฏิบัติงาน 

และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  

3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

  3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง จํานวน 28 คน  

5. พืน้ที่ดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

6. วิธีดําเนนิงาน  

6.1 แต่งตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน

เรื่องต่างๆ เช่น - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน 2 ศูนย์ เป็นต้น 

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ

ความเดือดรอ้นและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวง 

10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำบ่อหลวงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน เกิดทัศนคตทิี่ดี  

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้น การ

ทุจรติ  

4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณพีบเห็นการทุจริต 

 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็น

ที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น

เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝา้ ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุน้ให้ทุก

ภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  

3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลติ ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัตจิัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  

6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผดิชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  

6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  

6.5 เสนอผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการ  

6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผูร้ับผดิชอบโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 

 10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  

10.1 จํานวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  

10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนนิการปรับปรุงแก้ไข  



135 
 

 

-------------------------------------------------------------- 

 


