
ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแยกออกได้ เป็น ๒ ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบล  และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ การปฏิบัติงานตามอำนาจ
หน้าที่ “ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” ในท้องถิ่น และเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าว และมีบทบัญญัติกำชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามหลักการที่มีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้กำหนดไว้ด้วย   

๑.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการทำ
ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้นตอน การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนหากการดำเนินตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 ๒.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 ๓.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ  
โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงาน การงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ 
 การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ มีความว่า :  
 “ข้อ ๑ ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริจ
ประพฤติมิชอบได้” 
 หากพิจารณาความเสี่ยงถึงสิ่งที่มีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้อำนาจหน้าที่ของตน
ไปในทางท่ีไม่ชอบ ประกอบด้วย ๒ ปัจจัยหลัก คือ 
 ๑) ปัจจัยภายใน  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมีจิตสำนึกและตระหนักใน
ลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ  



๒ 
ฉุดดึงให้คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลงใหลใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง ในทางตรงข้าม 
หากจิตสำนึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก จะยิ่งมีส่วนชักนำ
ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบ ไม่บังควรได้ 

๒)  ปัจจัยภายนอก  คือ ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่ อการทำให้ถูก
ลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนที่มีความ
บกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น  
 

หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัญหาการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาเป็นเวลานาน การทุจริตคอร์รัปชั่นได้ส่งผลให้
สังคมไทยเกิดปัญหาความยากจน  การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำในสังคม บั่นทอนความมั่นคง 
ความสงบสุข และมีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาประเทศ หากไม่มี การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
แล้ว  การทุจริตคอร์รัปชันจะกัดกร่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยจนยากแก่การแก้ไขได้ในระยะยาว  สำหรับสภาพ
ปัญหาการทุจริตในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้ 

๑.  ปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากขาดการปลูกฝังที่ดี และการมีค่านิยม 
ความเชื่อ วัฒนธรรมการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง  โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ หรือการที่ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.  ปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี อิทธิพล ต้นเหตุเกิดจากผู้ใช้อำนาจรัฐ ทั้งทางด้าน
การเมือง การบริหาร และด้านกฎหมาย มีการใช้อำนาจรัฐเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลเพียงบางกลุ่ม 

๓.  ปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้
โดยง่าย เช่น การที่ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ 
เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นผลทำให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 

๔.  ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบ ดูแล และประเมินผล การใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  และขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.  ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้ประชาชนขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และรู้ไม่เท่าทันใน
เรื่องการคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งมีความสลับซับซ้อนในกระบวนการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๖.  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทันต่อ
สถานการณ์ 



๓ 
๗.  ปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ

เช่น หน่วยงานของรัฐไม่เร่งรัดและตอบสนองต่อกระบวนการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  และองค์กรภาคประชาชนขาดการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการที่ดีอย่างเพียงพอ ในการตรวจสอบ 
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
๑.  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  เพ่ือเสริมสร้างบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการข้ึนภายในหน่วยงาน 
 ๓.  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๔.  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๕.  เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย 
 ๑.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เป็นเครื่องมือ/มาตราการสำหรับการปฏิบัติงานที่จะช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการปฏิบัติงาน การควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด   
 
 



๔ 

ส่วนที่  ๒  
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) มาตรการจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส  สร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.๑.๑ (๒)  โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น (กิจกรรมด้านการป้องกันการ
ทุจริต) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๑.๒ (๑)  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๑.๒ (๒)  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.๑.๓ (๑) มาตรการ”จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

  ๑.๑.๓ (๒) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 



๕ 
 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

๑.๒.๑ (๑)  มาตรการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๑.๒.๒ (๑)  โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน “รักน้ำ รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๒.๓ (๑)  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๑.๓ การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ (๑) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  
๑.๓.๓ (๑) โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลหนองแวง (กิจกรรมต่อต้านการทุจริต) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

มติที่ ๑ รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๔ มาตรการ/ ๑ กิจกรรม/ / ๖ โครงการ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหาร 
ราชการเพ่ือ 
ป้องกันการ 
ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ 
ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ในท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 

     

๒.๒.๓ (๑) โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ณ จุดบริการ และจ้างหน่วยงานภายนอกท่ี
เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๒.๓ มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 



๗ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดำเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการยกย่องชมเชยการทำงาน
บุคลากรดีเด่น   

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๔.๒ (๑)  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕ มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๒ (๑)  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสร” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๕.๓ (๑)  มาตรการ “ดำเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

มติที่ ๒ รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๖ มาตรการ / ๕ กิจกรรม / ๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม 
บทบาทและการ 
มีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อำนวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอำนาจ 
หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๑.๒ (๑)  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๑.๓ (๑) มาตรการจัดให้มีช่องทางสำหรับเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๒ การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) กิจกรรมจัดประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการดำเนนิงาน ข้อเสนอแนะสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชน ตามอำนาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๒.๒ (๑) มาตรการ “การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๒.๒ (๒) มาตรการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๒.๓ (๑) มาตรการรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 



๙ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๓ การส่งเสริมให ้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาหมู่บา้นและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำ
พัฒนาท้องถิ่นและนำไปสู่การจดัทำงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

มติที่ ๓ รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๖ มาตรการ / ๔ กิจกรรม / ๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
กำหนด 

๔.๑.๑ (๑) การจัดทำและรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ดำเนินการได้ 

๔.๒.๑ (๑) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน
บุคล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและการใช้
งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบและแก่บุคคล
ที่ร้องหรือขอดู 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประกาศจัดหาพัสดุทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบและ
แก่บุคคลที่ร้องหรือขอดู  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๒.๓ (๒) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้แทนประชาคม 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น เช่น การเข้ารับอบรม
จากหน่วยงานต่าง ๆ การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น เป็นต้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๔ เสริมพลังการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๔.๒ (๑) มาตรการ จัดให้มีช่องทางสำหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้
งบประมาณ 

มติที่ ๔ รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๒ มาตรการ / ๗ กิจกรรม  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 



๑๒ 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ ๑.  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

โครงการที่ ๑ 
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการอมรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
๒.  หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ  มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ  แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ รวมทั้งการมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  มี
จรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 
หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละมีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน 
ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว  
ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ . ๒๕๕๖  มาตรา ๑๑  ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการ
ตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้จัด
โครงการอมรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ขึ้น 
 
 



๑๓ 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  อาทิ
เช่น การดำเนินงานด้านการป้องกันและทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  การบริหารงานบุคคล และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น    
 ๒.๒   เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการทำงาน  ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

๒.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมาย 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง จำนวน  ๕๘  คน 
๔.  ระยะเวลาดำเนินการ 
        ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
 

๕.  วิธีดำเนินการ   
       ๕.๑   ขออนุมัติโครงการ 
      ๕.๒   กำหนดหลักสูตร / หัวข้อการบรรยาย 

๕.๓  ประสานงานและดำเนินโครงการฯ        
๖.  สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด         
๗.  หน่วยงานรับผิดชอบ      
          สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวดัร้อยเอ็ด 
๘.  งบประมาณดำเนินการ 
      จำนวน    ๒๐,๐๐๐  บาท   
๙.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพ 
         ๙.๒  หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของราชการได้ อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  

๙.๓  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๑๔ 
 

โครงการที่ ๒ 
๑.  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  (ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ (๕)(๖)ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน  
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวง และพนักงานส่วนตำบล รวมทั้งประชาชนในเขตตำบลหนองแวง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม “คุณธรรมและ
จริยธรรม” หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่ง
ถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้อง
ลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับ
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้มีการจัดทำ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้ขึ้น  

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวงได้รับฟังธรรมเทศนาเพ่ือนำไป 

ปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ

กระทำผิดจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
๔.  เป้าหมาย 
          ๑. ผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง, ส.อบต.   จำนวน   ๘๖  คน  
  ๒. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวง  จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน จำนวน  ๓๐๐ คน 
๕.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 

๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
๖.  สถานที่ดำเนินโครงการ 
  ณ วัดในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
๗.  วิธีการดำเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๔. ดำเนินงานตามโครงการ 
 



๑๕ 
๘.  งบประมาณในการดำเนนิการ 
 จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เกิดจิตสำนึกท่ีดีในการต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 

๑.๑.๒  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 
 

๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง” 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ตามอนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) 
ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใน ก.ถ. ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่ น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปราชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน 
ได้แก่ ๑) พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีความรับผิดชอบ   ๒) 
พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  ๓) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มี
อัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ๔) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  
๕) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ใน 
 



๑๖ 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓ เพ่ือให้เกดิพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 

๓.๔ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
๕.  พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๖.  วิธีดำเนินการ 

๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เปิดเผยแก่
ประชาชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙  
๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 



๑๗ 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   

 
๑.๑.๓  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป.นการขัดกันแหjงผลประโยชน์หรือการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 โครงการที่ ๑ 
๑.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ์อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น  และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะ
การกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 



๑๘ 
๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชัน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๖. วิธีดำเนินการ 

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 โครงการที่ ๒ 
 

๑.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ  
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีการใช้

อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตน 
 



๑๙ 
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีจิตสำนึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔.  เป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
๕.  พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
๖.  วิธีการดำเนินการ 

จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗.  ระยะเวลาการดำเนินการ 

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

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 



๒๐ 
๑.๒  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
โครงการที่ ๑ 

๑.  ชื่อโครงการ : พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน “รักน้ำ รักป่า  
                      รักษาแผ่นดิน” 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 อ้างถึง พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๗ 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในองค์การบริหารส่วนตำบล (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการสนองพระราชดำริในเรื่องการอนุรักษ์ และการปลูกป่าไม้ทดแทน 
โดยปลูกฝังให้คนในชาติรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรง
ก่อตั้งโครงการเพ่ือพัฒนาป่าไม้ในประเทศไทยหลายๆโครงการ เช่น โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือโครงการ
อีสานเขียว ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงพร้อมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ และ
ปลูกต้นไม้ทดแทนตามแนวพระราชดำริ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน
อีกทางหนึ่ง 

อีกท้ังในปัจจุบัน ทรัพยากรป่าไม้ของไทยถูกทำลายลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติขึ้น
หลายเหตุการณ์ เช่น ปรากฎการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อน ฯลฯ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งสาเหตุ
ที่สำคัญที่สุดก็มาจากการกระทำของมนุษย์เองทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อีกทั้งจำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และยังมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ขาดความระมัดระวังและขาดความเข้าใจ ทำให้ปริมาณทรัพยากรป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆนั้นยิ่งน้อยลงไปทุกที  

ซึ่งจากปัญหาในข้างต้นทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด เพื่อเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่
มีอยู่ในประเทศไทย อีกท้ังมีการปลูกต้นไม้ทดแทน เพ่ือเป็นการคืนทรัพยากรป่าไม้ที่เราได้ใช้ไป กลับคืนให้กับป่าของ
ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้จัดโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกป่าไม้
ทดแทน 

๒. เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างมากในปัจจุบัน 

๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และนำมาปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

๔. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่เคยทำกิจกรรมร่วมกัน  
ได้ร่วมเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ของไทย ซึ่งถือเป็นการได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยกัน  



๒๑ 
๔.  เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองแวง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  จำนวน ๙๐ คน  
 ๒. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และประชาชน  จำนวน ๑๐๐ คน 
 ๓. ปลูกกล้าไม้ยืนต้น จำนวน ๑,๕๐๐ ต้น เนื้อท่ีประมาณ ๓๐ ไร่ 
๕.  สถานที่ดำเนินโครงการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแวง 
๖.  วิธีการดำเนินโครงการ 
 ๑. สำรวจพื้นที่และวางแผนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ๒. ประสานขอความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ (๑)  
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓. กำหนดกิจกรรมปลูกป่า แจ้งประชาสัมพันธ์องค์กร/หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. รับฟังบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธีโดยวิทยากร 
๕. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

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

๘.  งบประมาณ 
 จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. สำนักงานปลัด อบต.หนองแวง   

๒. โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ (๑) 
 ๓. คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 ๔. โรงเรียนในหมู่บ้านภายในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวง 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าทดแทนเพ่ือสนองพระราชดำริในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

๒. ประชาชนมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ รู้จักการใช้ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างมากในปัจจุบัน 

๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และนำมาปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

๔. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้ร่วมเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ของไทย 
ซึ่งถือเป็นการได้ทำเพ่ือประโยชน์ของสังคมด้วยกัน 



๒๒ 
๑.๓  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

๑. ชื่อโครงการ : ค่ายพุทธบุตร   
๒.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ (๕)(๖) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน  
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมในดำรงชีวิตประจำวัน
มากขึ้น  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจ   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงได้จัดทำโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา
เยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนว
ทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวงจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไป

ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
  ๒. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
  ๓. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับเด็กมีแรงจูงใจที่จะศึกษาและสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้ 
๔.  เป้าหมาย 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวง จำนวน ๗ แห่ง  จำนวน ๓๐๐ คน 
๕.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๖. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ณ วัดป่าท่งกุลาเฉลิมราช  บ้านโพนตูม ตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗.  วิธีการดำเนินการ 

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
๒. ประสานงานกับคณะครูโรงเรียนทุกโรงเรียน 
๓. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
๔. ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 



๒๓ 
๘.  งบประมาณในการดำเนนิการ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จำนวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวง ๖ แห่ง  จำนวน  ๑๖,๕๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองแวง ทั้ง 6 โรงเรียน 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
  ๒. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
  ๓. เด็กและเยาวชนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะศึกษาและสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 
มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. ๒๖๕๐  

– ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็น
ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ 
 



๒๔ 
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจำนงการต้อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕.  พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  

๗.  วิธีดำเนินการ 
๗.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๗.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 

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

๙.  งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐.  ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๑๑.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
๒. ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 



๒๕ 
๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

โครงการที่ ๑   
๑.  ชื่อโครงการ/มาตรการ :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมี
มาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ และอนุสนธิจากคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 

 



๒๖ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ มาตรการ 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ 

๖.๒ นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
๖.๔ ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

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

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได้ 
 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒  และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๒  การปฏิบัติงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 



๒๗ 
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มี
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่  ๑ มิติที่ ๒ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้
ขึ้นมา 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

๖.๒ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามรูปแบบที่กำหนด 
๖.๓ สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
๖.๔ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
๖.๕ ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
๖.๖ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

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

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 



๒๘ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม :  กิจกรรมการยกย่องชมเชยการทำงานบุคลากรดีเด่น   
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่า
เป็นหลักสำคัญของการทำความดี  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและยกย่องพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ประพฤติ 
ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอ่ืนได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน  
การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคมกับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับ
มอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงจัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยการทำงานบุคลากรดีเด่น ด้านทำ
ความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นดีเด่น โดยการมอบใบประกาศ 
เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ควรได้รับการยกย่อง
ชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จรยิธรรม 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ มีความประพฤติและปฏิบัติตนดี และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  จำนวน  ๕๐  คน 

๔. วิธีดำเนินการ 
 ๔.๑  จัดทำประกาศกิจกรรม เชิญชวน รณรงค์ 



 ๒๙ 
 ๔.๒  กลั่นกรองผู้ที่มีรายชื่อเสนอ คณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติพิจารณาตัดสิน 
 ๔.๓  ประกาศผล มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร 

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

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ

องค์กร ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติดีเด่น มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลอื่น 

 

๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม :  โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยแผนพัฒนาสามปี
ให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ห้วง
ระยะเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด
มีระยะเวลาสี่ปี และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มี
ระยะวลาสี่ปี 

๒. การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 



๓๐ 
๓. กำหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้

แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
 ทั้งนี้ การจัดประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่(๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ การ 
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณฯ  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง   
ประกอบกับหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๙๑ .๔ /ว ๘๕๖   ลงวันที่   ๑๒   มีนาคม  ๒๕๕๓  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน  และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำทบทวน 
ปรับปรุง แผนพัฒนาชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน ชุมชน และจัดให้มีกระบวนการการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 
และดำเนินการจัดทำหรือทบทวนทุกปี   

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำ ทบทวนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทำ
ให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสทธิภ าพ ประสิทธิผลมี
คุณภาพ สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการดำเนินงาน  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำหรือทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 



 ๓๑ 
 ๓.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำหมู่บ้าน หมู่นำชุมชนให้สามารถเป็นแกนนำที่เข้มแข็งใน
กระบวนการจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๔.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา 

 ๕.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.  เป้าหมาย 

ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ 
๑๕  จำนวน  ๑๕  หมู่บ้าน  ประชาคมตำบล  ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการฯ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง        
๕.  วิธีการดำเนินการ 

๑.  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๕  เพ่ือจัดทำ ทบทวนพัฒนาหมู่บ้าน และจัดทำ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๒.  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพ่ือจัดทำ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๖.  ระยะเวลาดำเนินการ 

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

๖.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  
๖.๒ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/วัด  ทั้ง  ๑๕  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  
  

๘.  งบประมาณดำเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท   
๙.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ๑. หมู่บ้านสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำ

แผนงาน/โครงการ เพ่ือหาแหล่งงบประมาณมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตลอดจนการกำหนดอนาคตใน 
การพัฒนาหมู่บ้านไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 

  



๓๒ 
 ๒.  ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ดียิ่งขึ้น 
 ๓.  การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 


