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ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ท างานให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจ          
ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่
ในการบริหารราชการโดยมิชอบ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2563 - 2565) นั้น       
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นว่าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ตลอดจน
แสดงให้เห็นเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้ านการทุจริต        
อย่างเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่   
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ่     
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม่ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก    
การละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลทอ้งถิ่น 
 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย       
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง   
ที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่ งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้       
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม     
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก           
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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 4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของ         
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน         
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก ่        
การผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง    
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที ่  
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น        
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้ เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต        
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า    
การทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

 ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น        
เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง     
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน    
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง           
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน   
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับ    
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – 
IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100   
โดยในปี  2558 อยู่ อันดับที่  76 จาก  168 ประเทศทั่ วโลก  และเป็น อันดับที่  3 ในประเทศอาเซียน             
รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559            
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูงแม่ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็น         
ถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)  
พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ  
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แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญ  
ของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ ง    (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับ          
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย   
ไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้   
การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560       
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน  
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน      
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”    
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ      
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน       
ไม่ ใช้ ต าแหน่ งหน้ าที่ ในทางทุ จริตประพฤติมิ ชอบ  โดย ได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนิ น งานหลั ก               
ออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3    
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ         
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทาง       
การขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงคข์องกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
(Good Governance) 
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 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)    
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ        
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน                
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง      
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ          
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า   
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ       
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน         
เป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



 

 

  
 
 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า  ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1  
     (1) โครงการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึ ก อบรมห ลั กสู ตรต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
     (2) โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ และศักยภาพ
คณ ะผู้ บ ริ ห าร  สม าชิ ก  อ บ ต . 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
1.1.2  
     (1) โครงการอบรมคุณธรรม
และจริย ธ รรม ให้ กั บ พ นั ก งาน 
พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.
หนองบัว 
     (2 ) ม าตรการส่ งเสริมก าร
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของ อบต.หนองบัว 
1.1.3  
     ( 1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้
แอพพลิ เคชั่นกฎหมาย ป .ป .ช .
มาตรา 100 และ 103 
     (2 ) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่ วนต าบล
หนองบัว 
     (3) มาตรการจัดท าคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

 
360,000 

 
 

200,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
360,000 

 
 

200,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 
360,000 

 
 

200,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 

1 .2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ป ระชาชน ทุ กภ าค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2.1 
     (1) โครงการให้ความรู้ปลูก
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า รป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัว 
     (2) มาตรการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 
- 
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1.2.2 
     (1) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (2) โครงการใจภักดิ์รักพื้นที่สี
เขียว (ปลูกป่าชุมชน) 
     (3) โครงการจัดเก็บภาษี อบต.
หนองบัว 
1.2.3 
     (1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 
     (2 ) โค รงก ารส่ งเส ริมห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

20,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 
 
 

30,000 

 
 

20,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 
 
 

30,000 

 
 

20,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

70,000 
 
 
 

30,000 

1 .3  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

 1.3.1 
     (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 
     (2) อุดหนุนโครงการลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ให้แก่ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาล าน้ าชี 
1.3.2 
     (1) โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 
1.3.3 
     (1) โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง 
     (2) โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
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20,000 
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10,000 
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10,000 
 
 
 

20,000 
 
 

100,000 
 

10,000 
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10,000 
 
 
 

20,000 
 
 

100,000 
 

10,000 

 

มิติที่ 1 
 

รวม 
 

13 โครงการ  3 มาตรการ   
3 กิจกรรม 

895,000 895,000 895,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพื่ อ
ป้อ งกัน การ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1 
     (1) มาตรการประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
     (2) โครงการให้ความรู้ปลูก
จิ ต ส า นึ ก ใน ก า รป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น
ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัว 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 
     (1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
     (2) มาตรการการประกาศรับ
สมัคร การสรรหาบุคลากรอย่าง
เปิดเผย 
     (3 ) ม าต รก า รส ร้ า งค ว าม
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
2.2.2 
     (1) มาตรการการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
ราย งาน ผล ก าร ใช้ จ่ า ย เงิน ให้
ประชาชนรับทราบ 
     (2) มาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
     (3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.2.3 
     (1 )  โ ค ร ง ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชนในเวลาพักเท่ียง 
     (2) มาตรการยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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5,000 
 
- 

 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

5,000 
 
- 
 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.3.1 
     (1) โครงการลดขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน 
2.3.2 
     (1) มาตรการกระจายอ านาจ
และการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง
การ อนุญาต อนุมัติและปฏิบัติ
ราชการแทน 
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- 
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2.4 การเชิดชูเกียติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2.4.1  
     (1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกี ยรติพนั ก งานสั งกั ดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบั ว ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม และให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
2.4.2 
     (1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนดีเด่นประจ าศูนย์ อปพร.
ต าบลหนองบัว เนื่องในวัน อปพร. 
2.4.3 
     (1 ) กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนหมู่บ้านคุณธรรมน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน
ต้นแบบ 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

 2 .5  ม า ต ร ก า ร
จั ด ก า ร ใน ก รณี ได้
ทราบ  หรือ รับแจ้ ง
หรือตรวจสอบพ บ
การทุจริต 
 

2.5.1 
     (1) มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
2.5.2 
     (1) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.5.3 
     (1 ) ม าต รก ารด า เนิ น ก า ร
เกี่ ย วกับ เรื่อ งร้องเรียน  กรณี มี
บุ คคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การ     
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
     (2) มาตรการจัดตั้งศูนย์ด ารง
ธรรม อบต.หนองบัว 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

มิติที่ 2 รวม 
2 โครงการ  13 มาตรการ   

3 กิจกรรม 
10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การส่ง 
เสริมบทบาท
และการมี
ส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
ห น้ าที่ ข อ งอ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 
 

3.1.1 
     (1) มาตรการจัดท าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.หนองบัว 
     (2) มาตรการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติ งานการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต.หนองบัว 
3.1.2 
     (1) มาตรการแสดงขั้นตอนใน
การจั ดห าพั สดุ ต ามระ เบี ยบ ที่
เกี่ยวข้อง 
3.1.3 
     (1 )  ม า ต ร ก า ร จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
หนองบัว 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
การตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 
     (1) โครงการประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบล 
3.2.2 
     (1 ) มาตรการจัดตั้ งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียน
การทุจริต 
3.2.3 
     (1) มาตรการรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 
 

 
15,000 

 
 

- 
 
 
 
- 
 

 

 
15,000 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
15,000 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

3.3 การส่งเสริม ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริห ารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1  
     ( 1 )  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.หนองบัว 
3.3.2 
     (1) กิจกรรมส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้มาขอรับ
บริการที่มีต่อ อบต.หนองบัว 
     (2) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของ อบต.หนองบัว 
     3 1 )  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.หนองบัว 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 

มิติที่ 3 รวม 
1 โครงการ  7 มาตรการ   

2 กิจกรรม 
15,000 15,000 15,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4 .  ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า ง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ต ร ว จ ส อ บ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 มี ก า ร จั ด ว า ง
ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ
ภ า ย ใน แ ล ะ ก า ร
ควบคุมภายใน 
 

4.1.1 
     (1) มาตรการการจัดท าการ
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
4.1.2 
     (1) มาตรการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการตาม
ช่อ งทางที่ สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

4.2.1 
    (1) มาตรการการประกาศรับ
สมัคร การสรรหาบุคลากรอย่าง
เปิดเผย 
4.2.2 
     (1) มาตรการการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการรับ การจ่าย และ
ราย งาน ผล ก าร ใช้ จ่ า ย เงิน ให้
ประชาชนรับทราบ 
4.2.3 
     (1) มาตรการแสดงขั้นตอนใน
การจั ดห าพั สดุ ต ามระ เบี ยบ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

4 .3  ก า ร ส่ ง เส ริ ม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

4.3.1 
     (1) โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ และศักยภาพ
คณ ะผู้ บ ริ ห าร  สม าชิ ก  อ บ ต . 
พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 
4.3.2 
     (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
 

 
200,000 

 
 
 
 
 
- 

 
200,000 

 
 
 
 
 
- 

 
200,000 

 
 
 
 
 
- 

 

4.4  การเสริมพลั ง
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม      
ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) แ ล ะ
บู รณ าการทุ กภ าค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4.4.1 
     (1 ) มาตรการเฝ้ าระวังการ
ทุจริต คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
4.4.2 
      (1) มาตรการประชาสัมพันธ์
ชุมชนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่นด้าน
ต่างๆ 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 
1 โครงการ  7 มาตรการ 

1 กิจกรรม 
200,000 200,000 200,000 

 

 



 

 

  
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
 
 

 



 

 

 
  

 
มิติที่ 1 

การสร้างสังคมไมท่นต่อการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การฝึกอบรม (training) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทางด้านความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skill) ความสามารถ (ability) และเจตนา (attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การจัดโครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
นั้น ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การวางแผน การบริหาร การตัดสินใจ สร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนคามคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าโครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ     
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
 2. เพ่ือให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
 3. เพ่ือให้เกิดจิตส านึกที่ดี ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานราชการ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หน่วยงานฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหลักสูตรต่างๆ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม  
 3. เข้ารับการฝึกอบรมตามก าหนดการ 



12 
 

 4. สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามล าดับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 360,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพการท างานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 
 2. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 3. บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีจิตส านึกท่ีดี ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพ คณะผู้บริหาร  
 สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน            

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่ วนต าบล เป็นหน่ วยงานบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น  และมีอ านาจหน้ าที่                  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน เพ่ือให้สามารถ
สนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่ส าคัญประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือ กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือจากกพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้แล้ว      
ยังต้องอาศัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะบุคลากรในหน่วยงานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ       
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดใหม่
หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพ่ือให้การบริหารงานองค์กรเป็นไปอย่างทันท่วงที     
และถูกต้อง  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้า  ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ในการท างานสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและในชุมชนตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
ทั้งฝ่ายนักการเมือง พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ท างานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่
ให้ส าเร็จทันการ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุ มชน มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยก าหนดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร         
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า      
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน   

    เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
แนวความคิดทฤษฎีใหม่ ๆ ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชน  
ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป  และเรียนรู้ตามแนวทางพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพ          
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล  
อดุลยเดช นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยก าหนดให้ผู้น าชุมชน เข้าร่วมสังเกตการณ์การศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ งเพ่ิมสมรรถนะและ
พัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  ๒. เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น   
แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และ       
มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

  ๔. มีการสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

 ๕. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
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4. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   - คณะผู้บริหาร อบต.หนองบัว  จ านวน  ๔  คน 

              - สมาชิกสภา อบต.หนองบัว   จ านวน  ๒๐  คน 

        - พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว  จ านวน  ๔๐  คน 

         - ผู้น าชุมชน       จ านวน  ๑  คน 

รวม  จ านวน  ๖๕  คน   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกิดวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนางาน สามารถ  
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้น ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน 

   - ผู้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานเกิดวิสัยทัศน์และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
สามารถน้อมน าแนวพระราชด าริต่าง ๆ และแนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มตนในพื้นที่ต่อไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 1. การบรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. สถานที่ศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับพื้นท่ีศึกษาดูงานแต่ละปีงบประมาณ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  ๒. ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และข้อตกลงร่วมกัน 

  ๓. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน   

เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

  ๔. จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 

  ๕. เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  ๖. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 200,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้มีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน                 

ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปัญหา

การทุจริต คอรัปชั่น แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรม        

ในเชิงสร้างสรรค์ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมในชุมชน 

  ๔. มีเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

  ๕. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนตามอ านาจหน้าที่ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา 
  อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก    
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ         
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์         
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึง   
การสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับพนักงาน พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
รว่มกัน 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
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4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 2. ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
 3. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
 4. ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 5. สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งรายงานผลการฝึกอบรมต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามล าดับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และเสียสละ        
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม    
ความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์       
เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่               
นร 1013.7/ว 11ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ควรน าแนวทาง         
การด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่        
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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 5. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลหนองบัว ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ            
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร     
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 5 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103ซึ่งมาตรา ๑๐๐ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคล  
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี   
ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่ นของ           
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและตามมาตรา ๑๐๓ 
ก าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติ    
ให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อม           
ที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหา          
เชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
 เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย         
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงจัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระเพลิง 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
 ๓. เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลหนองบัว ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ            
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร     
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
  ต าบลหนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ      
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัท     
ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           
โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าทีเ่พ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือป้องกันการทุจริต         
ในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับ พนักงาน      
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์      
ทับซ้อน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
  คณะผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และบุคลกรมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 7 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ  
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐ      
ทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน    
ของหน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560 
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มื อ       
หรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ     
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการพัฒนา
และส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขึ้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง 
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทย    
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา       
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย 
 บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 8 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น 
  ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์         
ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน   ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ    
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความม่ันคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อสายตาของประชาคมโลก 
 การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท าความผิด
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความ
สูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
(Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ ๘๘ ในปี ๒๕๕๕  มา
อยู่อันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ในปี ๒๕๕๖ และต่ ากว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิ ฟิก ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ ๗ จาก ๑๖ 
ประเทศ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น เป็นวาระแห่ งชาติ 
ก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  การ
กระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะ
ช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
และส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแ ข็ง 
ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วม
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ ใหม่  
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
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 ประกอบกับการกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยาก   
และต้องใช้เวลานาน วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน     
และสร้างระบบถ่วงดุลอ านาจในทุกระดับ ทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก 
จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่จะเป็นตัวบ่อน
ท าลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกหลาน         
ในอนาคต ดังนั้น การสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริต จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกท่ีมีโอกาสส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการ
ดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรม
ในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้าง
คุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี       
และกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ 

               

  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่ น      
ในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้างความตระหนักรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จึงได้ด าเนินการ         
จัดท าโครงการให้ความรู้ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากร       
อบต.หนองบัว ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต  
 2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริต 
 3. เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  ๒. ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และข้อตกลงร่วมกัน 

  ๓. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร  

  ๔. จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ

ต่อต้านการทุจริต 

  ๕. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการ    
เชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต  
 2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริต 
 3. มีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 9 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25๖๐ – 256๔)      
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ – 256๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ   
ปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ    
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่10 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติ ของประเทศไทยกลับมามี ความสมดุ ล เพ่ิ มมากขึ้ น  พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วและ                 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่าน         
ได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน            
ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่ เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง         
เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย  “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกิน          
และสมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 
 2. เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบรูณ์คงอยู่ไม่ถูกท าลาย 
4. เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 2. ผู้น าชุมชน และประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 2. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
 3. จัดอบรมผู้เขา้ร่วมโครงการ พร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 5. สรุปผลการจัดท าโครงการ พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดความสามัคคีภายในหมู่บ้าน 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบรูณ์คงอยู่ไม่ถูกท าลาย 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่11 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว (ปลูกป่าชุมชน) 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)    
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้
ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหา   
ที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่            
สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าช 
คาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิด
ความเหมาะสม 
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าโครงการรวมใจ
ภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว (ปลูกป่าชุมชน) ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมือง
น่าอยู่สวยงาม (Beautified City)  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
รว่มกัน 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในเขตต าบลหนองบัว 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิม อย่างน้อยปีละ 100 ต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานงานกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เขา้ร่วมกิจกรรม 
 2. ประสานงานกับผู้น าชุมชน จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 3. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. จัดเตรียมกลา้ไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 

5. ด าเนินการปลูกต้นไมโ้ดยส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 
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 6. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน 

2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตต าบลหนองบัว 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่12 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษีอาทิการขยายฐาน  
ภาษ ีการก าหนดอัตราภาษีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้  รูปแบบอ่ืนๆ 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับ  ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษี      
หรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรร หรือเก็บเพ่ิมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้หลักเกณฑ์        
การจัดสรรหรือจัดเก็บ เพ่ิมต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระ
ภาษีโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า จ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชน       
จะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้ต้องออกให้บริการประชาชน และเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ 
นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหนองบัว
โดยออกให้บริการช าระภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษี อบต.หนองบัว 
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที,่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
 3. เพ่ือส ารวจพื้นทีจ่ริง และได้ข้อมูลจริง เพ่ือน ามาคิดประเมินภาษ ี 
 4. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและขอ้มูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการการช าระภาษ ี
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 5. เพ่ือเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษีประจ าปี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 6. ด าเนินการชี้แจงและบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ    
ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษ ี
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่อยู่ในข่ายการเสียภาษ ี
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ภายในชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง     
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ของแต่ละหมู่บ้านไม่ต ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 
 2. ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับการอ านวยความสะดวก  
 3. ได้ข้อมูลจริงในการน ามาคิดประเมินภาษ ี 
 4. ประชาชนเกิดความเข้าใจการช าระภาษีและขอ้มูลต่างๆที่เกี่ยวข้องการการช าระภาษี 
 5. การจัดเก็บภาษีประจ าปี ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 6. ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระ
ภาษีต่างๆ ของประชาชน  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่13 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม 

 บรมราชกุมารี 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการจัดตั้งขึ้น        
เมื่อปี พ.ศ. 2536โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ   
ที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิดร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย
ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  อันสืบเนื่องมาจาก
สายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ เมื่อครั้งปี พ.ศ. 2503 ที่ทรงมีพระราชด าริ          
ให้อนุรักษ์ต้นยางนาและทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดาจากการที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯโดยมี 3 กรอบกิจกรรม  8  กิจกรรม  ประกอบด้วย  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  กิจกรรมส ารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์พืช  กิจกรรมสร้างจิ ตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน   
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.  โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร  
ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ดังนี้ 
 1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินงาน ไดแก  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 2. กรอบการใชประโยชน ประกอบด้วยกิจกรรมด า เนินงาน ไดแก 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนรุักษ์และใช้ประโยชนพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศนูย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

 3. กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วยกิจกรรมด าเนินงาน ไดแก 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ จึงได้ร่วม
สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ตามหนังสือที่ พว 0001(อพ.) 11957/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ล าดับสมาชิก 8 -6440308     
การนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัด ชมรมผู้ประกอบการ    
ในต าบลหนองบัว ได้ประสานก าลังกาย ก าลังใจร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลหนองบัว          
ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลหนองบัว” 
เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเองสู่ เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลหนองบัว            
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ บรรลุวัตถุประสงค์    
เกิดประโยชน์สุขแก่ชุมชนอย่างแท้จริง ตลอดจนมีการด าเนินงานตามกรอบภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท า  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อพ.สธ.ต าบลหนองบัว ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืชกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชนพันธุกรรมพืชกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชกิจกรรมวางแผน
พัฒนาพันธุพืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3. เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ของต าบลหนองบัว  

4. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลหนองบัว” 
5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน วัด และองค์กรต่างๆ ในต าบลหนองบัว บูรณการการ

ท างานด้านการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไป
พร้อมกัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและชุมชุมในต าบลหนองบัว ให้มีความรู้พ้ืนฐานในท้องถิ่น อันเป็นวางแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
4. เป้าหมาย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
  เยาวชน อสม. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองบัว คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ อพ.สธ.ต าบลหนองบัว 

2. กิจกรรมเป้าหมาย 
ตามแผนการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.อบต.หนองบัว ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอคณะกรรมการ อพ.สธ.หนองบัว 

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. จัดท าโครงการ อพ.สธ.หนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามกรอบแผนด าเนินงาน เสนอ

ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
3. ด าเนินการโครงการตามแผนการด าเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินโครงการรายกิจกรรมเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่น 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น รายงานให้โครงการ อพ.สธ.ทราบ   

และรายลานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ อพ.สธ.หนองบัว และหน่วยงานต่างๆ ทราบ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 70,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. สนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู         
สร้างความรู้สึกส านึกรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตค่านิยมอันดีงาม
ของชุมชนท้องถิ่น  อันเป็นแนวทางให้ราษฎรในชุมชนเกิดความรู้สึกรัก  หวงแหน  และส านึกรักในความเป็นตัวตน
ของชุมชนท้องถิ่นเอง 

2. มีการด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรมพืชกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชนพันธุกรรมพืชกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชกิจกรรม
วางแผนพัฒนาพันธุพืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ) ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เกิดการพัฒนา     
บนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้อง 

3. มีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ของต าบลหนองบัว  

4. มี “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลหนองบัว” 
5. ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน วัด และองค์กรต่างๆ ในต าบลหนองบัวได้มีการบูรณการการท างานด้านการ

คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี โดยใช้กระบวนการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและชุมชุมในต าบลหนองบัว ให้มีความรู้พ้ืนฐานในท้องถิ่น อันเป็นวางแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่14 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจ และกระท าในสิ่ง
ที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่าง ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ       
การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง     
ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว และชุมชน โดยใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงเกษตรกรรม การประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมจิตอาสา ที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่   
 เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงรายได้ของประชาชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งบนศักยภาพ      
ของชุมชนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เสริมสร้างแนวคิดตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวและชุมชน 
 3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร    
เป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ครอบครัวน าร่อง 50 ครัวเรือน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ด าเนินการประชุมผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และคัดเลือกครอบครัวน าร่อง

จ านวน 50 ครัวเรือน 
 ๒. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
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 3. แจ้งผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบครัวน าร่องที่เข้าร่วม
โครงการได้รับทราบ 
 4. ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการโครงการ 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวและชุมชน 
 3. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เป็นการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่15 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการซื่อสัตย์สุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “หลักสูตรโตไปไม่โกง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนซึ่งกลุ่มเหล่านี้ต้องพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว     
จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “หลักสูตรโตไปไม่โกง” ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน      
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง   
มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง          
ในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกง    
ทุกรูปแบบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว เด็กและเยาวชนในพ้ืนทีต่ าบลหนองบัว  
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
๑. ด าเนินการประชุมคณะครู ผู้บริหาร และผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน

และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 ๒. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ชุมชนทุกหมู่บ้าน 
 3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่16 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการซื่อสัตย์สุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : อุดหนุนโครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล้าน ้าชี 
2. หลักการและเหตุผล 
 ลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้คัดเลือกจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนควบคู่กับกิจกรรม
แนะแนว เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน  
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาล้าน ้าชี ได้ตระหนักในส่วนนี ว่านอกจากจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ น
ในโรงเรียนแล้ว ยังให้มีกิจกรรมเสริมได้แก่ การฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม การบ้าเพ็ญประโยชน์ การเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพักแรมตามหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะให้นักเรียน 
 2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต   
 4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
 5. เพ่ือปลูกฝังการท้างานเป็นหมู่คณะ 
4. เป้าหมาย 
 1. นักเรียนทุกคน ทุกชั น ได้เรียนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ส้ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
 2. ประชุมวางแผนแต่งตั งคณะกรรมการ 
 3. จัดท้าโครงการและเสนอโครงการ 
 4. ด้าเนินการตามโครงการ 
 5. ประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่17 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในสถาบัน
ครอบครัว โดยเด็กและเยาวชนหากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชน       
ก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6)     ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือ งพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการ       
จัดท า “โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว” ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐาน    
ที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่น
ในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึก     
เพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกง    
ทุกรูปแบบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนทีต่ าบลหนองบัว  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบตามล าดับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่18 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญ
และต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
คนเราเริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยใช้ตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่อาหารใช้ใบตองหรือใบบัวซึ่งเป็นวัสดุ      
ที่ย่อยสลายได้ง่ายห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ 
อลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่จะตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวน รวมถึงเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรคเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ        
และสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับ
การแก้ไขเป็นล าดับแรกโดยให้ด าเนินการตามRoad map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ผ่าน   
ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือก าจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤตสร้างรูปแบบการก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสมวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายและสร้างวินัยของคนในชาติโดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ทั้งการ        
รีไซเคิลและการแปรรูปเป็นพลังงาน 

การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยนั้นหากจะแก้ปัญหาให้ได้ผลระยะยาวนั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ      
ก่อน  ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ในเรื่องการทิ้งขยะให้กับ “ตัวเรา” แล้วจึงขยายผลไปสู่ชุมชนต่อไป             
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในทุกภาคส่วน      
ทุกครัวเรือน มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส านึก การรณรงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะเพ่ือต้องสร้างจิตส านึกของการห้ามทิ้งขยะพร้อมทั้งจัดหาวิธีการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากพร้อมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการ
จัดการขยะที่ถูกต้อง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีการให้บริการสาธารณะด้านการจัดการขยะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลหนองบัว  ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่6 พ.ศ. 255267 (7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมาตรา 16 (18) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียซึ่งใช้งบประมาณ
รายจ่ายด้านการบริการจัดการขยะในแต่ละปีที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณ 1,000,000 บาทต่อปี แต่ปริมาณขยะ     
ในพ้ืนที่กลับไม่ลดลงและมีแนวโน้มว่าปริมาณขยะจะเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ให้มีปริมาณขยะที่ลดลง มีการ
บริหารจัดการขยะได้อย่างถูกวิธีเพ่ือให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหา
ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวจึงได้จัดท า  “โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 
ศูนย์ และประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รู้จักการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดต้นทาง    
ที่ถูกต้อง 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตส านึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
4. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ และหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ 10 หมู่บ้าน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ลดปริมาณขยะลงได้ เมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ 
พลาสติก ฯลฯ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง 

2. ประหยัดงบประมาณลงได้ เพราะเมื่อเหลือปริมาณขยะจริงที่จ าเป็นต้องก าจัดหรือท าลายน้อยลง  
จ านวนครั้งในการออกบริการเก็บขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวก็ลดลง ท าให้ประหยัดค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงได้เพ่ิมข้ึน จ านวนภาชนะรองรับขยะในแต่ละหมู่บ้านก็ลดลง เป็นต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ 

2. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยะขยะให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน เช่นเสียง   

ตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ 
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4. จัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 

5. จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายและสถานที่ส าหรับรวบรวมขยะอันตรายประจ าหมู่บ้าน 
6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสาธิตและให้ความรู้แก่ ผู้น าชุมชน อสม. ในเรื่องการคัดแยกขยะ         

เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับครอบครัวต่างๆ ในชุมชนต่อไป 
7. ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นทีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5  

2. บุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว รู้จักการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดต้นทางที่ถูกต้อง 

3. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะมูลฝอย  และเกิดจิตส านึกที่ดีใน      
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่19 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทยที่เป็นจุดก าเนิดของความรัก
และความเชื่อมั่น  ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  จากหลายๆ
ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชน เป็นหมู่บ้าน หากทุกๆ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม          
ให้เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพที่ดี  มีความปลอดภัยในสภาพชีวิตและทรัพย์สิน  และมีสุขวิทยาส่วนบุคคล           
ที่ถูกต้อง โดยทุกๆ ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่  การจัดสิ่งแวดล้อมของบ้านตนเองนั้น        
เป็นพ้ืนฐานการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจของประชาชน
ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในบ้านและบริเวณบ้านอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันและลดอัตรา
การเกิดโรค ปัญหาสุขภาพจิตและเป็นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น มีความเอ้ืออาทรต่อกันและเกิดความร่วมแรง
ร่วมใจพัฒนาท าให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง  
 ดังนั้น เพ่ือให้หมู่บ้ าน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม เป็นหมู่บ้านต าบลน่าอยู่           
และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  เกิดความสามัคคีในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว               
จึงไดด้ าเนินการจัดท าโครงการหน้าบ้านน่ามอง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม       
ในหมู่บ้านของตนเอง  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน  
๓. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
๔. เพ่ือให้บ้านเรือน หมู่บ้านชุมชน เป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง 
5. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ  ถือเป็นแนวทางการพัฒนา     

แผนใหม่ 
4. เป้าหมาย 
 หน่วยงานส่วนราชการ ผู้น าชุมชน และประชาชนทุกภาคส่วน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 



53 
 

 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ด าเนินการประชุมผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เพ่ือร่วมคิดโครงการและหลักการ 
 ๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการออกรณรงค์ท าความสะอาด  
 3.  แจ้งผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบ 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม          
ในหมู่บ้านของตนเอง  

๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน  
๓. สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
๔. บ้านเรือน หมู่บ้านชุมชน เป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง 
5. เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแผนใหม่ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว       
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ ใช้อยู่ เป็นฉบับที่  3เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ             
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการ
ที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
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เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูง
ที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน
และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    
4. เป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 3. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน   
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
 7. รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  1.1 มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  1.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย        
1 ครั้ง 
  1.3 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจ านวน 1 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
  2.1 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน       
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  2.2 ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการให้ความรู้ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น 
  ให้แก่บุคลากร อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์         
ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน   ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศ    
ขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และความม่ันคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อสายตาของประชาคมโลก 
 การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท าความผิด
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่สร้างความ
สูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จากการที่องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
(Corruption Perceptions Index) โดยดัชนีคอร์รัปชั่นของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ ๘๘ ในปี ๒๕๕๕  มา
อยู่อันดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๗ ประเทศ ในปี ๒๕๕๖ และต่ ากว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่  ๗ จาก ๑๖ 
ประเทศ ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บั่นทอนความเชื่อมั่น และการพัฒนาของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก  

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น เป็นวาระแห่ งชาติ 
ก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  การ
กระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะ
ช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
และส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง 
ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วม
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจ ซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ ใหม่  
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

 
 ประกอบกับการกวาดล้างความทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปจากสังคมหรือวงราชการเป็นเรื่องยาก   
และต้องใช้เวลานาน วิธีการที่จะชะล้างความสกปรกคือ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารงาน     
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และสร้างระบบถ่วงดุลอ านาจในทุกระดับ ทั้งนี้จึงต้องกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนัก 
จงรักภักดีต่อประเทศชาติ และส านึกในบุญคุณของแผ่นดิน เห็นพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่ นที่จะเป็นตัวบ่อน
ท าลายและกัดกร่อนรากฐานความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกหลาน         
ในอนาคต ดังนั้น การสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริต จึงเป็นกลยุทธ์ทางบวกท่ีมีโอกาสส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว โดยการ
ดึงพลังส่วนดีของมนุษย์ออกมา พร้อมกับใช้พลังของสังคมควบคุมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรม
ในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคมแทนการเอาเปรียบ และค านึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและหมู่คณะ ทั้งนี้จึงต้องสร้าง
คุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี       
และกันคนไม่ดีออกไปจากภาครัฐ 

               

  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั ่ น      
ในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้างความตระหนักรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  จึงได้ด าเนินการ         
จัดท าโครงการให้ความรู้ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากร       
อบต.หนองบัว ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต  
 2. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริต 
 3. เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  ๒. ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และข้อตกลงร่วมกัน 

  ๓. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร  

  ๔. จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ

ต่อต้านการทุจริต 

  ๕. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 30,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการ    
เชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต  
 2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริต 
 3. มีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง   
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน   
4. เป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  1.1 มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว    
จ านวน 1 มาตรการ 
  1.2 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผลลัพธ์ 
  2.1 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 90 % 
  2.2 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  2.3 การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง   
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศรับสมัคร การสรรหาบุคลากรอย่างเปิดเผย  
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน         
ในองคก์รหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ งตั้ง      
การโอนย้าย 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูสว่นต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
อย่างเครง่ครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แตง่ตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ 
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์         
ให้ประชาชนทราบโดยการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหนง่เพ่ือความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        
จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก้อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน    
ส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล      
ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ         
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย         
และโต้แยง้ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ โดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ      
การโอนย้าย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 5 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง   
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ         
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา   
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 
4. เป้าหมาย 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล โดยแต่งตั้งปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล   
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
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 4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล รวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน         
ให้ประชาชนรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้มีมาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับ การจ่าย    
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนรับทราบ  ขึ้น เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน    
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่ายขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองบัว 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ        
ความถูกตอ้งได้ 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 



69 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 7 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน       
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนั งสือที่
เกี่ยวข้อง 
 2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย    
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ        
ตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 8 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ    
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -      
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
จ านวนอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ เป็นต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  1.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ์ 
  2.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจั ดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 80          
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  2.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  2.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 9 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้มีนโยบายในเชิงรุกให้ด าเนินโครงการให้บริการประชาชน   
ในเวลาพักเที่ยง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการและติดต่อราชการในช่วงเวลาพักเที่ยง    
ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญถึงการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการ ซึ่งเป็นผลดีที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในช่วงเวลาพักเที่ยง และเพ่ือเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการให้บริการประชาชน            
ในเวลาพักเที่ยง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้อง 
 2. เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในช่วงเวลาพักเท่ียง 
4. เป้าหมาย 
 1. ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที ่๑ – 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 2. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามารับบริการและติดต่อราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติจัดท าโครงการ ต่อผู้บริหาร 
2. ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการปฏิบัติงาน 

 3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีเ่พ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในช่วงพักเท่ียง  
 4. สรุปผลการจัดท าโครงการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
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 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนทั่วไปและผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้อง 
 2. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในช่วงเวลาพักเท่ียงลดลง 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่10 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ      
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม       
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา             
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงมีการ   
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ      
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม      
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี        
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีระบบหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ    
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๓. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ช่องทางจอดรถส าหรับผู้พิการ
ห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
  6.๔ จัดให้มีป้ายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่11 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มา
ของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ โดยเฉพาะในมาตรา 3/1 ก าหนดว่า     
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติใน หมวด 5 และหมวด 7 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติงาน        
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับนายก อบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล  
ตลอดจนพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะงานด้าน     
การบริการซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน  ต้องร่วมมือกันปรับปรุง
กระบวนการท างาน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด อีกทั้งเพ่ือให้ผู้มารับบริการ
เกิดความประทับใจและพึงพอใจในบริการดังกล่าว รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนในการท างาน ท าให้เกิด     
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพและ   
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจ าเป็น จนสามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง          
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และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้กับประชาชนได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน           
การปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ด าเนินการจัดท า
โครงการลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งในสามารถวัดผล    
การด าเนินงานได ้
 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง 
 3. มีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการประชาชน
ผู้มารับการติดต่อขอรับบริการด้านต่างๆ  
4. เป้าหมาย 
 1. ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที ่๑ – 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 2. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามารับบริการและติดต่อราชการ 
 3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติจัดท าโครงการ ต่อผู้บริหาร 
2. ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน ทุกส่วนงาน 

 3. ประกาศลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง
ขั้นตอน กระบวนการท างาน ระยะเวลา และอัตราค่าธรรมเนียม ทุกส่วนงานให้ประชาชนทราบ  
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว สามารถปฏิบัติราชการ มีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน 
มีความโปร่งในสามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 2. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง 
 3. เกิดการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่12 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจและการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติ
ราชการแทน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 5 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 27 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบ      
ในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการ
ประชาชน 
 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว              
จึงได้มีมาตรการกระจายอ านาจและการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ และปฏิบัติราชการแทน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชน 
 2. เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการมอบอ านาจ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางมาตรการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจฯ  

 3. จัดท าบัญชีการมอบอ านาจ 
 4. สรุปผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการ  
 2. เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่13 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น           
ที่ประจักษ ์
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจ และอัญเชิญ         
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้ เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาท             
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่  9 ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ     
แก่ข้าราชการและประชาชน ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี้ 
 ประการที่ ๑ คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการที่ ๒ คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
 ประการที่ ๓ คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
 ประการที่  ๔ คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน         
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม ๔ ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์
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คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน  
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

 ๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่       
ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้ และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม   
และจริยธรรมของหน่วยงานของตน เป็นอย่างไรพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือพฤติกรรม  
ที่พึงละเว้น 

 ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่นการยกย่องชมเชย      
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อทางสื่อมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือการไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

 ๓. การเป็นแบบอย่าง (Model) คือการน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็นโดยจุดเน้นส าคัญ  คือตัว
ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ ดี  สร้างศรัทธาให้ เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔ . การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการหนึ่ งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้ เกิดขึ้น           
กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

 ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่นโดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร  
เป็นแนวพิจารณาเป็นต้นทั้งนี้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น      
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสินจะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ์ คือ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรผู้รับบริการประชาชนและสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ติดประกาศท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดีทัศน์ เป็นต้น 

 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     
การท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

 ๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว นั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท ากิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น       
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญ          
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และก าลังใจในการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจ    
ให้กับตนเอง  

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว          
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น   
 ๒. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๓. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานทุกระดับชั้น 
 4. เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบัว ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น 
 3. ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานและพนักงานจ้าง    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการประชาชนดีเด่น 

4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตามล าดับ 
 6. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่
ประจักษ์ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่14 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น           
ที่ประจักษ ์
  2.4.2 ยอกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจ าศูนย์ อปพร.
ต าบลหนองบัว เนื่องในวัน อปพร. 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้ก าหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน     
อปพร. เพ่ือเชิดชูเกียรติความส าคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชน
โดยทั่วไป เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พ่ีน้องประชาชน เมื่อยามที่ได้ รับความเดือดร้อนจาก      
สาธารณภัยในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่ง อปพร. จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
สนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งภาคประชาชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐ              
ให้มีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพ่ือส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้ด าเนินการจัด “กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจ าศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว เนื่องในวัน อปพร.” เพ่ือมอบ
เกียรติบัตรแก่ อปพร.ดีเด่น และเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ อปพร.  
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเด่น ผู้ที่มีจิตใจเสียสละในการช่วยเหลือสังคม เพ่ือส่วนรวม 
ประจ าศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว  
 2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ อปพร. 
4. เป้าหมาย 
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอขออนุมัติเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก อปพร.ดีเด่น 
 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจ าศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว 
 4. จัดท าประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ เสนอผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว และ
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.อ าเภอโกสุมพิสัย ลงนามตามล าดับ 
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 5. สรุปรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว และ
ผู้อ านวยการศูนย์ อปพร.อ.โกสุมพิสัย ทราบตามล าดับ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อปพร. ดีเด่น ผู้ที่มีจิตใจเสียสละในการช่วยเหลือสังคมเพ่ือส่วนรวม สร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประจ าศูนย์ อปพร.ต าบลหนองบัว  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่15 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น           
ที่ประจักษ ์
  2.4.3 ยอกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านคุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
           หมู่บ้านต้นแบบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านคุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนันบสนุน พัฒนาและบริหารจัดการหมู่บ้านต้นแบบ ด้านน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              
มาประยุกต์ใช้ด้วยการใช้ทรัพยากรได้เฉลียวฉลาดและคุ้มค่า ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านตนเอง ให้เป็นแบบอย่าง
การพัฒนาแก่หมู่บ้านอ่ืนๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยาย
ผลการด าเนินงานไปยังหมู่บ้านข้างเคียง สร้างพลังในการบริหารจัดการในลักษณะของเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน 
โดยอาศัยทุนทางสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน ซึ่งจะเป็นผลในการเผยแพร่หลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตของหมู่บ้านในทุกพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านคุณธรรมน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านต้นแบบ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน    
ให้มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง 
4. เป้าหมาย 
  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 10 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 10 หมู่บ้าน 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านคุณธรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ด าเนินการประเมินหมู่บ้านในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดโดยใช้เกณฑ์ชี้วัด ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสนับสนุนให้หมู่บ้านจัดท าแผนชุมชนด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน
การพัฒนาดีเด่น เพ่ือเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
            ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านที่คัดเลือก      
ตามแตล่ักษณะหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านต้นแบบและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบแก่หมู่บ้านอ่ืนๆ ต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลลัพธ์ 
  1.1 หมู่บ้านน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 2. ตัวช้ีวัด 
  2.1 หมู่บ้ านได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทยและมีความ “ อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่16 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท า “มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่17 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตาม   
อ านาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความม่ันคงแห่งรัฐ ความเจริญก้าวหน้า ของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชน ทั้งยังเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมต่างๆ ที่ต่อเนื่องตามมา  ก่อให้เกิดสภาวะ       
การถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัญหาสังคมที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเพราะขาดปัจจัย  ในการแก้ปัญหา     
การเกิดปัญหาการเลือกปฏิบัติและให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เอ้ือผลประโยชน์ในภาครัฐนอกจากนี้ การทุจริตยังถือได้ว่า
เป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม อันเป็น
หลักการส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงได้ออกค าสั่ ง                
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ ทุจริต ประพฤติมิ ชอบในระบบราชการ 
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมี  การด าเนินการถูกต้อง    
ตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้  เกิดความโปร่งใส            
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตส านึก ค่านิยมให้ประชาชน   
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้หน่วยงานภาครัฐ   
น าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓           
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ) แปลงไปสู่การปฏิบัติดังนั้น การจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้อง           
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)                  
โดยมาตรการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เน้นการประสานความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และการพัฒนากลไก
การด าเนินงาน เพ่ือลดปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
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3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง 
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
๔. เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร  
๕. สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ เพ่ือหาแนวทางการจัดท าแผนร่วมกัน 
 3. จัดท าแผนฯ  
 4. รายงานผลการจัดท าแผนต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารตามล าดับ 
 5. ประกาศใช้แผนฯ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2561 – 2564) จ านวน 1 ฉบับ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่18 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล  
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด      
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท า “มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น” ทั้งนี ้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทาง    
การร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่     
โดยมิชอบ และบทก าหนดโทษอย่างเหมาะสม 

3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา   
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ      
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่19 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรม อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557        
ให้จัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา 
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้หน่วย
ราชการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด      
ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ      
อยู่เสมอ และการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว    
และเพ่ือให้การบริหารราชการ ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตลอดจน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จ    
อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง เบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
จึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมระดับต าบล ขึ้น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่อง และแก้ไขปัญหา         
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ          
ของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์        
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส    
เสนอความคิดเห็น ค าติชม เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประสบ
ผลส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม   
 2. เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่เสมอ 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางมาตรการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบศูนย์ฯ 

 3. เตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. สรุปผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและ
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
 2. ประชาชนมีความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่เสมอ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่ เกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์        
เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ประชาชนมีสิทธิได้รู้ (Right to 
know) ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยหน่วยงานของรัฐผู้ครอบครอง     
ข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่ประชาชนตามวิธีที่ก าหนด และก าหนดหลักเกณฑ์       
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย หรืออาจไม่เปิดเผยและให้ความคุ้มครองข้อมูล  
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น    
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้ งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริ หารและ             
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่มีหน้าที่จะต้องจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงได้มีมาตรการจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร            
อบต.หนองบัว ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ  
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนที่ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางมาตรการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบและตารางเวรเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

 3. เตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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 4. สรุปผลการด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารท้องถิ่นตามล าดับ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐได้  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร        
อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว จ านวน 1 เล่ม 

๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
 ๒. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๓.  เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 



101 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงขั้นตอนในการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน      
และการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม        
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบัว 

2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดหาพัสดุตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535     
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ          
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเปน็ร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
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 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  - เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมสี่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้ างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ      
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือก
สื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็น      
สิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่        
สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อ Social network, ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร      
ส่วนต าบลหนองบัวอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง ให้ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบอย่างกว้างขวาง 
 1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
 ๒. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอบัว และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๓. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔. ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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 ๕. เสียงตามสาย 
 ๖. อ่ืนๆ  

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนทีต่ าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ด าเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง โดยก าหนด
ตัวชี้วัด คือ ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง และมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 5 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่         
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 29 กันยายน 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับมีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)              
พ.ศ.2559  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ       
รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่มาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ขึ้น    
3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบัว  
 ๒. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพ่ือจะได้น าข้อมูลหรือ
ปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ๔. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
 ๕. เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  
 ๖. เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงานงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  
4. เป้าหมาย 
 1. จัดประชาคมท้ัง 10 หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
 2. สัดส่วนประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ 1 – 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ขออนุมัติจัดท าโครงการ ต่อผู้บริหาร 
2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคม  

 3. แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน  
 4. จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  
 ๕. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน พร้อมจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 ๖. จัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๗. เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พิจารณาเห็นชอบ  
  8. เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พิจารณาเห็นชอบผ่านผู้บริหารท้องถิ่น 
 9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อนุมัติแผนและประกาศใช้แผนพัฒนาต าบล  
 10. ติดตามและประเมินผล   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 15,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี   
 ๒. สามารถน าข้อมูลการพัฒนา ความต้องการของประชาชนไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 ๓. ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.สามารถจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
 ๕. เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน  
 ๖. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขตรงจุด ภายใต้การบริหารงานงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว    
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก          
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง  
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน         
ได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น     
ตามมาได ้
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริต 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบภายในระยเวลาที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ร้องเรียนการทุจริต ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน     
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 7 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ     
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ โดยแจ้งผู้ร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 8 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน   
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลหนองบัว          
และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม 
และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จ านวน ๑ คณะ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 3. เสนอค าสั่งต่อผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ 
 4. แจ้งเวียนค าสั่งต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็นองค์กรในการ
ยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว   
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ความต้องการของประชาคมและชุมชน    
ในเขตต าบลหนองบัว ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 9 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรที่มีต่อ อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 69/1 ที่ก ำหนดให้กำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน     
โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดท ำงบประมำณ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ จำกภำรกิจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น           
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ      
มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำร
ตอบสนองควำมต้องกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในฐำนะผู้ให้บริกำรจะไม่ทรำบว่ำภำรกิจที่ให้บริกำรไปนั้น ประชำชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนมำกน้อยเพียงใด กำรให้บริกำรมีคุณภำพเพียงใด ตอบสนองควำม
ต้องกำรผู้รับบริกำรหรือไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำมพึงพอใจจำกผู้รับบริกำร จึงต้องมีกิจกรรมส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมส ำรวจควำมพึงพอใจ          
ของประชำชนผู้มำรับบริกำรที่มีต่อ อบต.หนองบัว ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะ การใหบ้ริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ    
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ด ำเนินกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรที่มีต่อ อบต.หนองบัว       
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด จัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอบต.หนองบัว, ศูนย์ด ำรงธรรม อบต.หนองบัว และศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนกำรทุจริต อบต.หนองบัว 
 2. สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจประจ ำปี พร้อมทั้งรำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้บริหำรท้องถิ่น
ตำมล ำดับ 
 3. ประกำศผลส ำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ ทำงเว็บไซด์หน่วยงำน, สื่อ Social media,      
ติดประกำศบอร์ดประชำสัมพันธ์ อบต.หนองบัว  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
 2. บุคลากรเกิดความตระหนักการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้รับการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ       
และประสิทธิภาพ 
 4. ปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานได้รับกำรแก้ไข 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่10 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ของ อบต.หนองบัว 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
ท้องถิ่น ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือน าผล
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีการขับเคลื่อน      
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอน       
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข     
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขึ้น   
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว 
 3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
 3. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 4. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
 5. การจัดท าสรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วเสนอผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชา 
และผู้บริหารทราบตามล าดับ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ      
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ดีขึ้นตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ    
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าการตรวจสอบภายในของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ     
การด าเนินงานและระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงเห็นความส าคัญของการตรวจสอบ
ภายใน และได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ส่วนงานตรวจสอบประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนด
มาตรการจัดท าการจรวจสอบภายในของการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ส่วนงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีคู่มือการปฏิบัติงาน  
 ๑. แสดงให้เห็นได้ถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่ใช้ในการอ้างอิงและ ยกระดับ
คุณภาพการตรวจสอบภายในได้อย่างเป็นระบบ  
 ๒. สามารถใช้ในการถ่ายทอด สื่อสารวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบในกับผู้ตรวจสอบภายใน    
ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่และผู้ตรวจสอบภายในประจ าส่วนงาน 
4. เป้าหมาย 
  ส่วนงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. การวางแผนการตรวจสอบ  

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๓. การรายงานผลการตรวจสอบ  
๔. การติดตามผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในสามรารถปฏิบัติงานได้ด้วยแนวทางท่ีเหมาะสม  
 ๒. ผลการตรวจสอบภายในมีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
 ๓. กระบวนการตรวจสอบภายในมีขั้นตอนที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้  
อย่างต่อเนื่อง  
 ๔. มีคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 2 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
  4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็น   
ประจ าทุกป ี
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย 
  การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ
ตามล าดับ 
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 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแก้ไข 
 3. รอ้ยละของหน่วยงาน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน         
(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 3 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการประกาศรับสมัคร การสรรหาบุคลากรอย่างเปิดเผย  
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน         
ในองคก์รหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ งตั้ง      
การโอนย้าย 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูสว่นต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง   
อย่างเครง่ครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน  
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
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  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แตง่ตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ 
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์         
ให้ประชาชนทราบโดยการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหนง่เพ่ือความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว        
จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก้อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว รับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน    
ส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล      
ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ         
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



124 
 

  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย         
และโต้แยง้ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ โดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ      
การโอนย้าย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบัว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได 
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 4 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ       
การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน        
ให้ประชาชนรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงได้มีมาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการรับ การจ่าย    
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนรับทราบ  ขึ้น เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน    
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่ายขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองบัว 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ        
ความถูกตอ้งได้ 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 



127 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 5 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงขั้นตอนในการจัดหาพัสดุตามระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน      
และการปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม        
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบัว 

2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดหาพัสดุตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535     
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ          
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเปน็ร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  - เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 6 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพ คณะผู้บริหาร  

สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน            
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่ วนต าบล เป็นหน่ วยงานบริหารราชการส่ วนท้องถิ่น  และมีอ านาจหน้ าที่                  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน เพ่ือให้สามารถ
สนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่ส าคัญประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือ กระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือจากกพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้แล้ว     
ยังต้องอาศัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะบุคลากรในหน่วยงานถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ       
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดใหม่
หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพ่ือให้การบริหารงานองค์กรเป็นไปอย่างทันท่วงที     
และถูกต้อง  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กร
ให้เจริญก้าวหน้า  ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ 
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง ในการท างานสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรและในชุมชนตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
ทั้งฝ่ายนักการเมือง พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน ให้มีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
ท างานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่
ให้ส าเร็จทันการ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน มีความโปร่งใส 
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ตรวจสอบได้  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยก าหนดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร         
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า      
พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน   

    เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
แนวความคิดทฤษฎีใหม่ ๆ ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชน  
ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อไป  และเรียนรู้ตามแนวทางพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพ          
ของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพล   
อดุลยเดช นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว มีนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยก าหนดให้ผู้น าชุมชน เข้าร่วมสังเกตการณ์การศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและ
พัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  ๒. เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น   
แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และ       
มุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 

  ๔. มีการสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

 ๕. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   - คณะผู้บริหาร อบต.หนองบัว  จ านวน  ๔  คน 

              - สมาชิกสภา อบต.หนองบัว   จ านวน  ๒๐  คน 

        - พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว  จ านวน  ๔๐  คน 

         - ผู้น าชุมชน       จ านวน  ๑  คน 

รวม  จ านวน  ๖๕  คน  
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกิดวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนางาน สามารถ  
น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้น ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน 

   - ผู้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานเกิดวิสัยทัศน์และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
สามารถน้อมน าแนวพระราชด าริต่าง ๆ และแนวทางในการพัฒนางานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มตนในพื้นที่ต่อไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 1. การบรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 2. สถานที่ศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับพื้นท่ีศึกษาดูงานแต่ละปีงบประมาณ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  ๒. ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และข้อตกลงร่วมกัน 

  ๓. ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรม ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน   

เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

  ๔. จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 

  ๕. เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  ๖. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ 200,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ให้มีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน                 

ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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 2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปัญหา

การทุจริต คอรัปชั่น แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรม        

ในเชิงสร้างสรรค์ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมในชุมชน 

  ๔. มีเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

  ๕. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนตามอ านาจหน้าที่ 

 


