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  การทุจริต  เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในกาแข่งขันของทั้งประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสัง คม  ระบบการเมือง  การ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย  ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  
การบริหาร จัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย 
ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 
  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้ึน  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายให้บรรลุเป่าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 

      องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
   



 สารบัญ 
 
ส่วนท่ี 1 บทน า 
  -การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทจุริตใน อปท.    1
  -หลักการและเหตผุล        2 
  -วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน/เป้าหมาย/ประโยชน์ของแผน   3-4
    
ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี
  -โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน  

ปีงบประมาณ (4 ปี) แยกตาม 4 มิต ิ      5 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    6-19 
ภาคผนวก 
  -ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ที่    01/2561 ลว.  11 มกราคม 2561
  เรื่องแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตขององค์การบรหิารส่วน 
  หนองหมากฝ้าย 

-แบบฟอรม์รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นท่ี 1 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
  (1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
  สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังน้ี 
  (1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรง่ใสทีม่ีประสทิธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากทีจ่ะเข้าไปตรวจสอบการทุจรติของบุคคล
เหล่าน้ี 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มข้ึน 
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  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรกิารราชการแผน่ดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถ่ินยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการทุจริตคอรัปช่ันเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาขัน 
2. เพื่อสง่เสรมิ/เสรมิสร้างให้บุคลากร ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี
3. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสรมิสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพื่อใหร้ะบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทจุริต หรือการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

5. เพื่อใหทุ้กภาคส่วนรูเ้ท่าทัน ร่วมคิดการปอ้งกันการทจุริต โดยมีการพฒันาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตอย่างทั่วถึง 

6. เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมอืงและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซือ่สัตย์สุจริต โปร่งใส เปน็ธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย 

2. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายมีระบบการปฏิบัตงิานที่สามารถปอ้งกันปัญหาเกี่ยวกบัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอยา่ง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทจุริต ภาครัฐ 

4. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายพฒันาบุคลากรผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริต 

6. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัตหิรือบรหิารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     1.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝา้ระวังการทจุรติขององค์การบริหารสว่นต าบล
หนองหมากฝ้าย 
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     3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     4.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต 
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ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2564) 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

 

 

 
 
 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 
 

1.1.2 (1) โครงการคัดแยก
ขยะต้นทาง 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

-  

 

 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

1.1.3 (1) โครงการอบรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน  

50,000 50,000 50,000 50,000  

มิติที่ 1 รวม จ านวน  5  โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000  
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มติิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 

 

 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
และยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- - - -  

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) ออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ 

2.2.3 (1) จ้างส ารวจความ
พงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

- 

 

 

 

25,000 

- 

 

 

 

25,000 

- 

 

 

 

25,000 

 

- 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมือง 
ที่ดี 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.2 (1) มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สัง่การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

- 

 

- - - -  

 

 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  8  โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรม การ
ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

3.1.2 (1) มาตรการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญ  

3.1.3 (1) ลงเว็บไซด์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ  

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 (1) จัดประชาคม
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 

3.3.1 (1) ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  6  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) รายงานการ
ควบคุมภายใน  

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

 

 

 

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามชอ่งทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

4.2.2 (1) รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ  

 

- - - -  

 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 

- 

 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 

5,000 5,000 5,000 5,000  

มิติที่ 4 รวม จ านวน  6  โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 

 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีด่ี ส่งเสริมให้ผูบ้ังคับบญัชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบ
กับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยทั่วไปใช้เป็นหลกัการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
          1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
          2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
          4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
          5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการ
ในการปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายข้ึนมา 
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3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้ายเกิดการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          4.1  คณะผู้บรหิาร 
          4.2  สมาชิกสภาฯ  
          4.3  พนักงานส่วนต าบล 
          4.4  พนักงานจ้าง 
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  วางแผนภายในองค์กรเพือ่หาแนวทางในการจดัอบรมและเสนอโครงการ 
          6.2  ติดต่อประสานวิทยากร 
          6.3  ด าเนินการฝกึอบรมตามโครงการฯ 
          6.4  ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ใหผู้ท้ี่เกี่ยวข้องทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ คชจ.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  จ านวน 30,000 บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          2.  คณะผู้บริหารและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย เกิดการเรียนรู้ในการ
อยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมเดก็และเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัที่ 
5 พ.ศ. 2546 มาตรา 67 (5) มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมการศาสนา ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตาขัน ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม และตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบาย
สร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็ง โดยการสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับเด็กและเยาวชนของไทย ซึ่งด้วยสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุดหน้า แต่ปัญหาทางสังคมก็เพิ่มมากข้ึนเป็นล าดั บ เด็กและเยาวชนที่
เจริญเติบโตจึงต้องคลุกคลีกับปัญหาที่อยู่รอบด้าน ดังนั้นแนวโน้มในการแก้ไขและพัฒนาจึงต้องน าหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และส านึกในคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข และด้วยพื้นที่ของต าบลหนองหมากฝ้าย ประชาชนนับถือ ศาสนา 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลาม ฉะนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงต้องใหส้อดคล้องกับแนวความคิด และความเช่ือตามหลัก
ค าสั่งสอนของศาสนานั้นๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  เห็นความส าคัญในหลักค าสอนของศาสนา เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนา การเรียนรู้ การปฏิบัติตน รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมภายใต้สถานการณ์ที่
มีทั้งดีและไม่ดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะช่ัวดีและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หมากฝ้าย จึงจัดท าโครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย เป็นการเสริมสร้างเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองหมากฝ้ายให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคม น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
3.วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด  
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นฐานจิตใจเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้ เท่าทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน 
4. เพื่อน าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ในสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
4.เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
  1. เด็กและเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย   
  2. คณะเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงาน     
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนของศาสนา 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีสติและมี
ความสุข เกิดความรัก ในสถาบันของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
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5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

6.วิธีการด าเนินการ 
1.ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผูบ้รหิารโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนองหมากฝ้าย คณะผูบ้รหิารของ 

 อบต.หนองหมากฝ้าย 
2.วางแผนงานร่วมกับบุคลากรของ อบต.หนองหมากฝ้าย และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
3.ประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 
4.เขียนโครงการและเสนอเพื่อขออนมุัต ิ
5.ติดต่อประสานงานและติดตามงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6.จัดท าค าสัง่และมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่ 
7.ด าเนินงานตามโครงการฯ 

- จัดอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 
8.สรปุรายงานการด าเนินงานของโครงการ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.งบประมาณด าเนินการ 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนต าบลหนองหมากฝ้าย  จ านวน  50,000.- บาท   
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัค าสอนของศาสนาและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 

3. เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านจิตใจและสามารถรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมปัจจุบันได้ 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย  
 
 มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่   และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาอบต. การจัดท างบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ    สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ 
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมอืงที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับ
จังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ข้ึนมา  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
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5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตต าบลหนองหมากฝ้าย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
จ านวน 25,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหมากฝ้าย จ านวน 2 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

          เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถ่ิน  
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถ่ิน  ตามมาตรา 281 – 
290 บัญญัติให้ท้องถ่ินมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคลการเงินและ
การคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอ านาจและองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน เช่น มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถ่ินของตนเอง  ด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  57 (1)  (6) มาตรา 66  มาตรา 67 (3)  (6) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
และประโยชน์ของประชาชน 

  ดังนั้น  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

3.  วัตถุประสงค์  
          1.  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาเป็นข้อมลู
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          2.  เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 



          3.  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของท้องถ่ิน  โดยรับฟงัความคิดเห็นจากการมสี่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการน ามาปรับปรงุการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ต าบลตาขันต่อไป 
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4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตต าบลหนองหมากฝ้าย จ านวน 8 หมู่บ้าน 
5.  พ้ืนท่ีด าเนินการ 
          เขตพื้นที่ใน องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝา้ย 
6.  วิธีการด าเนินการ 
          6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          6.2  ประสานชุมชน 
          6.3  จัดท าเวทีประชาคมเพือ่ใหร้ับฟงัความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ คชจ.จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี จ านวน 50,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          1.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในต าบล 
          2.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          3.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปัญหาการทุจรติที่เกดิข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสยีหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน การ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตต าบลหนองหมากฝ้าย 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
          แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการติดป้ายประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็นการทจุริต 

 จ านวน 5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมากฝ้าย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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