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คํานํา 

 
  การจัดทําคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย

ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต อันจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันของ

องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเปน

ภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เจาหนาที่ทองถ่ิน ไดทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชน

ในทองถ่ิน และไมทําใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการทํางาน อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการ

ปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหน่ึง 

  สําหรับกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล 

นิยมชัย ไดจัดทําใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2562 – 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ประกอบดวย 4 มิติ ดังน้ี 

  มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

  มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

  มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตําบลนิยมชัยจะเปนประโยชนและมีสวนชวยใหผูบรหิารแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน

การทุจริตอยางเปนรูปธรรมดวยการจดัทําแผนปฏิบัติการปองกนัการทจุรติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2564 ) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทย

ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” 
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สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 3 ป       
 
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต        
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          ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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สวนท่ี 1 

****************************************************************** 
บทนํา 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  
มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี 
  (1)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (2)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (4)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (5)  สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  (6)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
  (7)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
  สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปน
ประเด็นได ดังน้ี 
  (1)  โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็
เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  (2)  การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง เปนเรื่อง
ของการผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน
แกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
  (3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอน
ข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสทีม่ีประสทิธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากทีจ่ะเขาไปตรวจสอบการทุจรติของบุคคล
เหลาน้ี 
  (4)  สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มข้ึน 



  (5)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากน้ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรกิารราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วาน้ี ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหน่ึงไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอ
ไปในทางที่ เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปช่ันเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

 ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเช่ือมั่นใหกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ
ตําแหนง จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ช่ืนชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเช่ือมั่นและไววางใจ ศรัทธาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางแนนอน 

  องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย อําเภอนิยมชัย จังหวัดเพชรบุรี ซึง่เปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหน่ึงทีจ่ะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทจุริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวกท็ําใหทกุองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ยึดหลักการบรหิารงานและการปฏิบัติงานเพือ่ประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1. เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัยใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 



2. เพื่อสงเสรมิ/เสรมิสรางใหบุคลากร ขององคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย ปฏิบัติราชการโดยยึดหลกั  
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสรมิสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทจุริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 

5. เพื่อใหทุกภาคสวนรูเทาทัน รวมคิดการปองกันการทจุริต โดยมีการพฒันาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทจุริตอยางทั่วถึง 

6. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมสีวนรวม (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกจิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปาหมาย 
1. ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย  ตลอดจนประชาชน มี

จิตสํ า นึกในเรื่ องความซื่ อสัตยสุจริต โปร ง ใส เปนธรรม ไม ใช ตําแหน งหนาที่ ไปในทางที ่
มิชอบทุกฝาย 

2. องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย มีระบบการปฏิบติังานทีส่ามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกบักรณีการทจุริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเย่ียงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ ปราบปราม
การทจุริต ภาครัฐ 

4. องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัยสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุล
การใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัยพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
6. สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบติัหรือบรหิารราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

     1.  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

     2.  ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทจุรติขององคการบริหารสวนตําบล
นิยมชัย 

     3.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     4.  องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย ไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชนในการปองกัน
การทุจริต 
 
 



 

 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริต 3 ปี 

(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนยิมชัย 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

หมาย

เหตุ 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

งบประ

มาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง

สงัคมท่ีไม่

ทนต่อการ

ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสาํนึก

และความตระหนกัแก่

บุคลากรทั้งขา้ราชการ

การเมืองฝ่ายบริหาร 

ขา้ราชการการเมืองฝ่าย

สภาทอ้งถ่ิน และฝ่าย

ประจาํขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

1.2 การสร้างจิตสาํนึก

และความตระหนกัแก่

ประชาชนทุกภาคส่วน

ในทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 (1) โครงการ

ฝึกอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและความ

โปร่งใสในการดาํเนินงาน

ขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชยั 

1.1.2 (1)มาตรการ 

“ส่งเสริมการปฏิบติังาน

ตามประมวลจริยธรรม

ขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชยั” 

 

1.2.1(1)โครงการ

เสริมสร้างการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

1.2.2(1)จดัทาํป้าย

ประชาสมัพนัธก์ารเสีย

ภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจดัเก็บรายไดข้อง

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ 



 

 

 

 

 

1.3 จิตสาํนึกและความ

ตระหนกัแก่เดก็และ

เยาวชน 

1.2.3(1)โครงการพฒันา

อาชีพตามแนวทางอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.3.1(1)โครงการสร้าง

ภูมิคุม้กนัทางสงัคมให้

เด็กและเยาวชนตาํบล

นิยมชยั  (กิจกรรม “โตไป

ไม่โกง”) 

1.3.2(1)นโยบายคุณธรรม

และความโปร่งใส 

1.3.3(1)มาตรการการ

สร้างความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล (ถือ

ปฏิบติัตามระเบียบ) 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 รวม จาํนวน....8.......โครงการ 50,000 50,000 50,000  

2. การ

บริหาร

ราชการเพ่ือ

ป้องกนัการ

ทุจริต 

2.1  การแสดงเจตจาํนง

ทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริตของ

ผูบ้ริหาร 

2.2 มาตรการสร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบติั

ราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1)กิจกรรมประกาศ

เจตจาํนงต่อตา้นการทุจริต

ของผูบ้ริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2.1(1)มาตรการการ

สร้างความโปร่งใสในการ

บริหารงานบุคคล (ถือ

ปฏิบติัตามระเบียบ) 

2.2.2(1) : กิจรรมการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 

2.2.3(1)นโยบายคุณธรรม

และความโปร่งใส 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 



2.3 มาตรการการใชดุ้ลย

พินิจและใชอ้าํนาจ

หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลในการ

ดาํเนินกิจการ การ

ประพฤติปฏิบติัตนให้

เป็นท่ีประจกัษ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 มาตรการจดัการใน

กรณีไดท้ราบ  หรือรับ

แจง้  หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.3.2(1)มาตรการการมอบ

อาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่

การ เพ่ือลดขั้นตอนการ

ปฏิบติัราชการ 

 

 

2.4.1(1)โครงการเชิดชู

เกียรติพนกังานส่วนตาํบล

และพนกังานจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั   ผูมี้คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบติั

ราชการและใหบ้ริการ

ประชาชนดีเด่น ประจาํปี 

2.4.2(1)กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมี้จิต

สาธารณะ 

2.4.3(1)โครงการเชิดชู

เกียรติพนกังานส่วนตาํบล

และพนกังานจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั   ผูมี้คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบติั

ราชการและใหบ้ริการ

ประชาชนดีเด่น ประจาํปี   

 

2.5.2(1)มาตรการ “ให้

ความร่วมมือกบั

หน่วยงานตรวจสอบทั้ง

ภาครัฐและองคก์รอิสระ” 

2.5.3(1)มาตรการ “แต่งตั้ง

ผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัเร่ือง

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



ร้องเรียน” 

 รวม จาํนวน...10....โครงการ - - -  

3. การ

ส่งเสริม

บทบาทและ

การมีส่วน

ร่วมของ

ภาค

ประชาชน 

3.1 จดัใหมี้และเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารใน

ช่องทางท่ีเป็นการ

อาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนไดมี้ส่วนร่วม

ตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้

ทุกขั้นตอน 

 

3.2 การรับฟังความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเร่ือง

ร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง

ประชาชน 

 

3.3 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วม

บริหารกิจการของ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

3.1.1(1)มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

ใหมี้ประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน” 

3.1.2(1),3.1.3(1)มาตรการ

ติดตามการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 

3.2.1(1)การจดัประชาคม

หมู่บา้น 

3.2.2(1),3.2.3(1)มาตรการ 

“แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบ

เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 

 

3.3.1(1)ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารกิจการของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั 

3.3.2(1)กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบติั

ราชการขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

50,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

50,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

50,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 รวม จาํนวน......6.....โครงการ 50,000 50,000 50,000  



4. การ

เสริมสร้าง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏิบติั

ราชการของ

องคก์ร

ปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

4.1 มีการจดัวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภายใน ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินกาํหนด 

4.2 การสนบัสนุนให้

ภาคประชาชนมีส่วน

ร่วมตรวจสอบการ

ปฏิบติั หรือการบริหาร

ราชการตามช่องทางท่ี

สามารถดาํเนินการได ้

 

4.3 การส่งเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ทอ้งถ่ิน 

 

4.4 การเสริมพลงัการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วน

เพ่ือต่อตา้นการทุจริต 

4.1.2(1)โครงการจดัทาํ

รายงานการควบคุม

ภายใน 

 

 

4.2.2(1)กิจกรรมการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ

บริหารงบประมาณ การ

รับ-จ่ายเงินขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 

 

- 

 

 

 

4.4.1(1)กิจกรรมส่งเสริม

ชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 รวม จาํนวน....3.......โครงการ - 

 

- -  

รวมทั้งส้ิน จาํนวน....26.......โครงการ 100,000 100,000 100,000  

 
 



 

 

โครงการ 

ทีต้่องดาํเนินการใน 

ปีงบประมาณ   

2562 – 2564 
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มติทิี่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

1.1 การสร้างจติสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง

ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาํขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 1.1.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าทีใ่ห้บังเกดิประโยชน์

สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 1  

1. ช่ือโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

2.  หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          ดว้ยคณะผูบ้ริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัและเป็น

กลไกหลกัในการใหบ้ริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งยงัมีหน้าท่ี

และความรับผิดชอบสาํคญัในอนัท่ีจะบาํบดัทุกข์บาํรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน โดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและทอ้งถ่ิน ดงันั้น การท่ีประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินจะมี

ความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่ก ับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบ้ริหารและพนักงานของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคน หากคณะผูบ้ริหารและพนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูมี้

คุณธรรม ปฏิบติัตนอยู่ในกรอบจริยธรรม ตามหลกัการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลกั

สาํคญัในการบริหารและการปฏิบติังานจะตอ้งมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งเป็น

การเสริมสร้างจิตสาํนึกในการทาํงานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง  แต่อย่างไรก็ตาม สาํหรับ

กรอบการนาํหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กร

ภาครัฐนั้น ปัจจุบนัยงัคงอยูบ่นความหลากหลายในองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดว้ยหลกั

ความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัความรับผิดชอบและการตรวจสอบ

ได ้(Accountability) หลกัความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลกัการมีส่วนร่วม (Participation) ดงันั้น 

การพิจารณาคดัเลือกนาํองค์ประกอบหลกัของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือกลไกในการสร้าง

มาตรฐานดา้นความโปร่งใสสาํหรับหน่วยงานหรืองคก์รใดๆ จะตอ้งคาํนึงถึงกรอบเป้าหมาย วตัถุประสงค์
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แนวทาง หรือวิธีการดาํเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบติั เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมือง

และสงัคมท่ีดีไดต่้อไป 

 ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั จึงจดัทาํโครงการ

น้ีข้ึนเพ่ือใหผู้บ้ริหาร  สมาชิกสภา  ขา้ราชการและพนกังานดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

3.วตัถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือใหผู้บ้ริหาร  สมาชิกสภา  ขา้ราชการและพนกังาน  ดาํรงตนใหต้ั้งมัน่ในศีลธรรม ปฏิบติั

หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต เสียสละ และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานในทุกๆ ขั้นตอน 

 3.2 เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไป ตรงมา เปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบ 

 3.3 เพ่ือการใหบ้ริการแบบไม่ขาดตกบกพร่อง และใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว  มี

อธัยาศยัไมตรี  โดยยดึประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั 

4.   เป้าหมาย/ผลผลติ 

          4.1  คณะผูบ้ริหาร 

          4.2  พนกังานส่วนตาํบล 

          4.3  พนกังานครู 

          4.4  ลูกจา้งประจาํ 

          4.5  พนกังานจา้ง 

          4.6  พนกังานจา้งเหมาบริการ 

5.  พ้ืนที่ดําเนินการ 

         หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั อาํเภอสระโบสถ ์ จงัหวดัลพบุรี 

6.  วธิีการดําเนินการ 

          6.1  วางแผนภายในองคก์รเพ่ือหาแนวทางในการจดัอบรมและเสนอโครงการ 

          6.2  ติดต่อประสานวิทยากร 

          6.3  ดาํเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 

          6.4  ติดตามรายงานผลการดาํเนินโครงการ ฯ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

          ไม่ใชง้บประมาณดาํเนินการ 
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9.  ผู้รับผดิชอบ 

          สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

          10.1 ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  ขา้ราชการและพนกังาน  ดาํรงตนใหต้ั้งมัน่ในศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย

ความซ่ือสตัย ์สุจริต เสียสละ และมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานในทุกๆ ขั้นตอน 

 10.2 ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  ขา้ราชการและพนกังาน  ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไป ตรงมา เปิดเผย 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

 10.3 การใหบ้ริการไม่ขาดตกบกพร่อง และมีความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว  มีอธัยาศยัไมตรี   
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1.1.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรม 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล

  นิยมชัย” 

2. หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   ไดป้ระกาศใชป้ระมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

โดยกาํหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกาํหนดขั้นตอนการลงโทษ     

ตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ เร่ือง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัจริยธรรมของพนักงานส่วนตาํบล  

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง กาํหนดใหพ้นกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนักงานจา้งของเทศบาล มี

หนา้ท่ีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อาํนวยความสะดวก

และใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม 9 

ประการ ไดแ้ก่ ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือ

ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยดัทาํในส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วมีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้ ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข และยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

 ดงันั้น เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติังานและเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน 

จึงไดจ้ดัทาํมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง

และฝ่ายประจาํทุกระดบันาํไปใชใ้นการปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่

กระทาํการอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกาํกบัความประพฤติการปฏิบติัหน้าท่ี  สร้างความโปร่งใส  และมีมาตรฐาน

ในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  

 3.2  เพ่ือยึดถือหลกัการและแนวทางการปฏิบติังานอย่างเหมาะสมทั้งในระดบัองค์กรและระดบั

บุคคล  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3.3  เพ่ือป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งทัว่ไป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  

 6.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  

เร่ือง กาํหนดใหข้อ้มูลข่าวสารตามเกณฑ ์มาตรฐานความโปร่งใสและตวัช้ีวดัความโปร่งใสของหน่วยงาน

ของรัฐเป็นขอ้มูลข่าวสาร 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

 

9. ผู้รับผดิชอบ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1  ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  ขา้ราชการและพนกังาน  ปฏิบติัหนา้ท่ี  สร้างความโปร่งใส  และมี

มาตรฐานในการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน  

 10.2  ผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  ขา้ราชการและพนกังาน ยดึถือหลกัการและแนวทางการปฏิบติังาน

อยา่งเหมาะสมทั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม  

จริยธรรม  ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 10.3  มีความโปร่งใสในการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบและความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
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1.2 การสร้างจติสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 รัฐบาลของ พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ดา้นต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านท่ีเก่ียวข้องการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 

นโยบายข้อท่ี 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อีกทั้งยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) รวมถึงคาํสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 69/2559 เร่ือง มาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นสงัคมในมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    

ในการพิทกัษรั์กษาผลประโยชน์ของชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาํหนดมาตรการ

หรือ   แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

โดยมุ่งเนน้การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั 

เพ่ือสกดักั้นมิใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดงันั้น เพ่ือใหก้ารบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อ

แผนยทุธศาสตร์ฯ ดงักล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัจึงไดก้าํหนดจดัโครงการเสริมสร้างการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนาํไปปฏิบติัเป็นรูปธรรมและเกิดความย ัง่ยืนในการ

ปฏิบติังานต่อไป 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.๑ เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่คณะ 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ พนกังานและประชาชนทัว่ไป 

 3.๒ เพ่ือสร้างจิตสาํนึกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจดา้นการต่อตา้นการทุจริตแก่คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ 

พนกังานและประชาชนทัว่ไป 
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4. เป้าหมาย 

 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ  พนกังานและประชาชนทัว่ไป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 รวบรวมขอ้มูลเอกสารองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกจิตสาํนึกดา้นการต่อตา้นการทุจริต 

 6.2 จดัทาํโครงการ 

  6.3 เสนอผูบ้ริหารเพ่ือขออนุมติั 

 6.4 ดาํเนินการตามแผนงานท่ีกาํหนด 

 6.5 สรุปผลและรายงานผลการดาํเนินการใหผู้บ้ริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

  ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ พนกังานและประชาชนทัว่ไป   มีองคค์วามรู้ดา้นการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 10.2 สร้างจิตสาํนึกในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 10.3 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ พนกังานและประชาชนทัว่ไป มีความรู้ ความเขา้ใจใน

ดา้นการต่อตา้นการทุจริต 
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1.2.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธก์ารเสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บรายไดข้ององคก์าร

   บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ืองแผนการ 

ปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจทางการเงิน การคลงั และงบประมาณให้แก่  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบติัการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ 4.2 ปรับปรุง

รายไดท่ี้ 

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บหรือจดัหาเอง โดยการเสริมสร้างรายไดแ้ละการปรับโครงสร้างภาษี 

อาทิ การขยายฐานภาษี การกาํหนดอตัราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษี

หรือรายได้ใหม่  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได ้  รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองไดม้ากข้ึนในระยะยาว และมีแหล่ง

รายไดข้องตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ 4.3 

ปรับปรุงภาษีอากรท่ีรัฐบาลแบ่งจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการปรับ

โครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละประสิทธิภาพในการ

จดัเก็บภาษี การกาํหนดวิธีการจดัแบ่งหรือจดัสรรท่ีชดัเจนและเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัหลกัการและเหตุ ผล

ของการจดัเก็บภาษี แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายไดท่ี้รัฐแบ่ง จดัสรรหรือ

เก็บเพ่ิมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน

ทั้งน้ี หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหรือจดัเก็บเพ่ิมเติมตอ้งสะทอ้นแหล่งกาํเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นสาํคญัซ่ึง กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาแลว้เห็นว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัเก็บ

รายได้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดาํเนินการกาํหนด

มาตรฐานจูงใจใหป้ระชาชนผูเ้สียภาษีมาชาํระภาษี     โดยการประชาสมัพนัธส์ร้างความเขา้ใจกบัประชาชน

ว่าจาํนวนเงินท่ีไดจ้ากการเสียภาษี ของประชาชน        จะนาํมาใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชยั จึงไดจ้ดัทาํโครงการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์การเสียภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ

รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัข้ึน 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือใหก้ารจดัเก็บภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดข้อง อบต. 
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 3.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายไดข้อง อบต. โดยสามารถจดัเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมไดอ้ย่างทั่วถึง

ครบถว้น ถูกตอ้งเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 3.3 เพ่ือใหป้ระชาชนมีการต่ืนตวัในการเสียภาษีมากข้ึน 

 3.4 เพ่ือใหป้ระชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและวิธีการจดัเก็บภาษีมากข้ึน 

 3.5 เพ่ือใหป้ระชาชนมีทศันะคติท่ีดี เป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้สียภาษีและเจา้หนา้ท่ี 

 3.7 เพ่ือปลูกจิตสาํนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

4. เป้าหมาย 

  ประชาชนผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษี ผูช้ าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ผูช้ าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 งานจดัเก็บรายไดก้องคลงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  และบริการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ีจะ

ดาํเนินการในพ้ืนท่ี ทั้ง 12 หมู่บา้น 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 จดัทาํโครงการเสนอผูบ้ริหารเพ่ือขออนุมติัโครงการ 

 6.2 จดัทาํแผน่พบั 

 6.3 จดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์

 6.4 จดัทาํหนงัสือแจง้กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น ทั้ง 12 หมู่บา้น ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

 6.7 จดัทาํแผน/กาํหนดการ  ออกใหบ้ริการเคล่ือนท่ีจดัเก็บภาษีในพ้ืนท่ีทั้ง 12 หมู่บา้น 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 

  ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 กองการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 การจดัเก็บภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดข้องอบต. 

 10.2 เพ่ิมรายได้ของ  อบต. โดยสามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมไดอ้ย่างทั่วถึงครบถว้น 

ถูกตอ้ง  เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน 

 10.3 ประชาชนมีการต่ืนตวัในการเสียภาษีมากข้ึน 

 10.4 ประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและวิธีการจดัเก็บภาษีมากข้ึน 

 10.5 ประชาชนมีทศันะคติท่ีดี เป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้สียภาษีและเจา้หนา้ท่ี 

 10.6 ประชาชนมีจิตสาํนึกสาธารณะ 
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1.2.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพฒันาอาชีพตามแนวทางอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลกัการและเหตุผล 

 แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ  เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดาํรัสแก่ปวงชนชาวไทยนบัตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา นับเป็นปรัชญาและ

กระบวนการท่ีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช ้ไดใ้นทั้งระดบับุคคล ครัวเรือน กลุ่มองคก์ร จนถึงระดบัหน่วยงาน    

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทาํใหส้ามารถดาํรงสถานะอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเป็นพลวตัทุกวินาทีโดยยึดหลกัการสําคัญ 5 ประการ         

คือ 1.ดา้นจิตใจทาํตนให้เป็นท่ีพ่ึงตนมีจิตสาํนึกท่ีดี สร้างสรรค์ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร 

ประนีประนอมเห็นแก่ประโยชน์รวมเป็นท่ีตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้านสังคมแต่ละชุมชนต้อง

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเช่ือมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มรู้จกัใหใ้ชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพิ่มมูลค่า โดยให้ยดึอยู่บนหลกัการของความ

ย ัง่ยนื   4.ดา้นเทคโนโลยจีากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเทคโนโลยท่ีีเขา้มาใหม่ๆ มีทั้งดีและ

ไม่ดีเราตอ้งแยกแยะ      บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบา้น และเลือกใชเ้ฉพาะท่ีสอดคลอ้งตรงกับความ

ตอ้งการ ความประหยดั          และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเรา และควรพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาของเรา

เอง 5.ดา้นเศรษฐกิจแต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งท่ีการเพ่ิมรายได ้และไม่มีการมุ่งท่ีการลดรายจ่าย  ในเวลาเช่นน้ี

จะต้องปรับทิศทางใหม่       คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสําคัญและยึดหลกัพออยู่ พอกิน พอใช ้ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอาํนาจและหน้าท่ีในการบริหาร

จดัการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน    ในทอ้งถ่ิน ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล พ.ศ.2537  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

ราษฎร และตามพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสอดคลอ้งกับ

ภารกิจ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาตาํบล 

นโยบายรัฐบาล และนโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน      เป็นสาํคญั ทาํใหอ้งค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั ตอ้งมี

การเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนัเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัน้ีใน

พ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัไดมี้        ปราญชช์าวบา้น ผูน้าํชุมชน ไดป้ฏิบติัตามแนวพระราชดาํริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้ประชาชนสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

พ่ึงตนเองได ้มีภูมิคุม้กนัจากผลการกระทาํต่างๆ จากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์  ดงันั้นจึงมี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหศึ้กษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาแนวทางในการบริหารจดัการจากหน่วยงานท่ีประสบ
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ความสาํเร็จ เพ่ือนาํมาศึกษาและประยกุตแ์ละปรับใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  อยู่ดีกินดี  

มีความสุข    

 องค์การบริหารส่วนตําบลนิยมชัย ได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาํ

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริ และศึกษาดูงาน ใหก้บั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พนักงาน

ส่วนตาํบล ผูน้าํทอ้งท่ี ผูน้าํทอ้งถ่ิน ปราชญช์าวบา้น เพ่ือนาํความรู้ดงักล่าวไปพฒันาตนเองในการปฏิบติังาน

ในชีวิตประจาํวนั และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนใหส้ามารถพ่ึงตนเองไดมี้ความ "พออยูพ่อกิน" และมี

ความอิสระท่ีจะอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งติดยดึอยู่กบัเทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์  มี

ภูมิคุม้กนั  ท่ีดีในตนไม่หวัน่ไหวไปกบักระแสนิยม ร่วมกนัสร้างสงัคมใหเ้ขม้แข็งสามารถพ่ึงตนเองไดช่้วย

ใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

3. วตัถุประสงค์  

                   3.1 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้ พฒันาทกัษะ ความสามารถ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบติังาน มีความรู้ มีความเขา้ใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยา่ง

ย ัง่ยนืต่อไป 

                   3.2 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะต่างๆ และทศันคติท่ีดี นาํความรู้

ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพฒันาตนเองและถ่ายทอดใหก้บักลุ่มท่ีรับผดิชอบต่อไป  

                   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามคัคี ความผกูพนั และมีใจสงบ มีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย 

ๆ   ไม่ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน ดาํเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล ซ่ือสตัย ์สุจริต ไม่ตอ้งคิดเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่  

4. เป้าหมาย 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ                     

           คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ขา้ราชการ  พนกังานและประชาชนทัว่ไป                                                            

 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

                     -   ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดวิสยัทศัน์แนวทางในการพฒันางานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัไดจ้ริง  และนาํความรู้ไปถ่ายทอดใหก้บักลุ่มของตนในพ้ืนท่ีต่อไป 

                     -   ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความอิสระท่ีจะอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งติดยดึอยูก่บัเทคโนโลย ีและความ

เปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน ไม่หวัน่ไหวไปกบักระแสนิยม ร่วมกนัสร้างสงัคม

ใหเ้ขม้แข็งสามารถพ่ึงตนเองไดช่้วยใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 ประชุมช้ีแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ และขอ้ตกลงร่วมกนั 

 6.3 ขออนุมติัจดัทาํโครงการอบรม  ติดต่อประสานงานวิทยากร และสถานท่ีศึกษาดูงาน  

 6.4 เตรียมกิจกรรม สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์  

 6.5 จดัอบรมโดยวิทยากรผูมี้ความรู้ 

 6.6 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 6.7 ประเมินผลและสรุปผลการดาํเนินการโครงการใหผู้บ้ริหารทราบ     

7. สถานทีด่ําเนินการ 

 หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัและสถานท่ีตามท่ีระบุในโครงการ 

8. หน่วยงานผู้รับผดิชอบโครงการ   

 - สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

 - กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  

9. งบประมาณ 

 50,000  บาท    

10. วธิีการประเมนิผล 

                    10.1 ประเมินผลทั้งก่อนและหลงัการฝึกอบรม เพ่ือวดัผลการดาํเนินการใหค้วามรู้ ศึกษาดูงาน

และการดาํเนินการอบรม เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขในการดาํเนินโครงการในคร้ังต่อไป 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

                   11.1 ผลผลิต : บุคลากร ผูน้าํชุมน ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้ พฒันาทกัษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ในการปฏิบติังาน มีความรู้ มีความเขา้ใจสามารถดาํรงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                   11.2 ผลลพัธ ์: บุคลากร ผูน้าํชุมน ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํทอ้งถ่ิน ของการบริหารส่วนตาํบลนิยม

ชยั ท่ีเขา้รับการอบรมร้อยละ 80  มีความรู้  ความเขา้ใจสามารถนาํองคค์วามรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และเพ่ิมรายไดใ้หก้บั

ตนเอง  และประชาชนมีพออยูพ่อกิน" และมีความอิสระท่ีจะอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งติดยดึอยูก่บัเทคโนโลยแีละ

ความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวฒัน์ มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตน ไม่หวัน่ไหวไปกบักระแสนิยม ร่วมกนั

สร้างสงัคมใหเ้ขม้แข็งสามารถพ่ึงตนเองไดช่้วยใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนทั้งของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 
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1.3 จติสํานึกและความตระหนกัแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใหเ้ด็กและเยาวชนตาํบลนิยมชยั  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบนัการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาท่ีทาํลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี

สะทอ้นวิกฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซ่ึงการท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้นคนใน

สงัคมตอ้งมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่และการโกงทุกรูปแบบ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พุทธศกัราช 

2537 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจหน้าท่ีใน

การพฒันาตาํบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหน้าท่ีตอ้งทาํในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

วฒันธรรม และ (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพิ้การ พระราชบญัญติักาํหนดแผน

และขั้นตอนกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพทัยา 

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี (9)  จดัการศึกษา (10) การสงัคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตอ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข และมาตรา 25 กาํหนดใหรั้ฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก

รูปแบบ นั้น 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  พิจารณาเห็นความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัโครงการ

สร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใหเ้ด็กและเยาวชนตาํบลนิยมชยั  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้าง

ภูมิคุม้กนัและค่านิยมท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีสาํคญั ท่ีทาํให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีไดผ้ลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็ก        

และเยาวชนรักความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต การยึดมัน่ในความสัตยจ์ริงรู้จกัแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติ       
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ต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสาํนึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนกัรู้และคาํนึงถึงสงัคม

ส่วนรวม  มีความรับผดิชอบต่อตวัเองในการกระทาํใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์สุจริต 

 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคมใหเ้ด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่และการ

โกงทุกรูปแบบ 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน         

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 เดก็ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั    

 เชิงคุณภาพ 

 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชัว่ ดี สามารถนาํความรู้ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ      

มาปรับใชก้บัตนเอง และสงัคมส่วนรวมไดอ้ยา่งมีความสุข 

5. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 5.1 จดัทาํโครงการเพ่ือขออนุมติั 

 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 5.3 ดาํเนินการตามโครงการ 

 5.4 สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 เด็กและเยาวชนไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์ สุจริต 

 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุม้กนัทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน่และการโกงทุก

รูปแบบ 

 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
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1.3.2 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ  :  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.  หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          ตา ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จัก ร ไ ท ย  (ฉ บับ ชั่ว ค ร า ว )   พ . ศ . 2 5 5 7           

พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล  ขอ้ท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและ

การป้องกนัการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กาํหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  

จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศกัด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยสุ์จริต  ควบคู่กับการ

บริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและความประพฤติมิชอบของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัและตอบสนองความตอ้งการ  พร้อมอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ในระบบราชการ  รวมถึงการยกระดบัให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสงเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน นั้น 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  จึงไดก้าํหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน  

แนวทางปฏิบติั  และค่านิยมสาํหรับขา้ราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ  และปฏิบติัควบคู่กบักฎ  

ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนๆโดยมุ่งมั่นท่ีจะนําหน่วยงานให้ด ําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  

บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือใหบ้รรลุเจตนารมณ์ 

   

3.  วตัถุประสงค์  

           3.1  เพ่ือให้บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรมเพ่ือแสดงเจตจาํนงทาง

การเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการ

ทุจริตในองคก์ร 

 3.2  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและทศันคติให้บุคลากรในสังกดั  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ยึดหลกัคุณธรรม  

จริยธรรม  นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิต 
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 3.3  เพ่ือดาํเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้ง  ส่งเสริมการดาํเนินการใหเ้กิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด

โอกาสใหภ้าคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติังาน

โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในการดาํเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.   เป้าหมาย/ผลผลติ 

          ประกาศ เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 ฉบบั 

5.  พ้ืนที่ดําเนินการ 

          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6.  วธิีการดําเนินการ 

          6.1  ประกาศ เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 6.2  ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนแจง้ขอ้มูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข ์    ผา่นศูนย์

ดาํรงธรรมการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

          ไม่ใชง้บประมาณดาํเนินการ 

9.  ผู้รับผดิชอบ 

          สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

          10.1  บริหารงานและปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ดว้ยการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  เสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรมเพ่ือแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 

 10.2  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ยึดหลกัคุณธรรม  

จริยธรรม  นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิต 

 10.3  ดาํเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้ง  ส่งเสริมการดาํเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด

โอกาสใหภ้าคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติังาน

โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในการดาํเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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1.3.3 สร้างจติสํานึกและความตระหนักให้มจีติสาธารณะ 

 

โครงการที่ 1  

1. ช่ือโครงการ :   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 

2. หลกัการและเหตุผล 

 พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั             เป็น

บุคลากรท่ีมีความสาํคญัต่อองคก์ร โดยการขบัเคล่ือนการพฒันางานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล          ให้

มีศกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานใหเ้กิดประโยชนต่์อองคก์ร และประชาชน  การพฒันางานขององคก์ร

จะบรรลุผลไดต้อ้งเร่ิมมาจากบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันางานใหมี้คุณภาพ จะตอ้ง

มีมาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน และมีมาตรการในการทาํงานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ       

การทาํงานได ้ดา้นการพฒันาระบบบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนาํไปสู่การสร้างมาตรฐาน

ความโปร่งใส และการใหบ้ริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก ําหนดให้การ

ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกาํหนดให้การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีนั้น ตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์

สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ดงันั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลกัคุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทาํงานได ้องค์การบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั  จึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือกาํหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้

 3.3  เพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบติังานดา้นบริหารงาน

บุคคล 
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 3.4  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบติัราชการดา้นบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาํบล        

ใหมี้ประสิทธิภาพไดค้นดี คนเก่งเขา้มาทาํงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 จดัทาํมาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 กองสวสัดิการสงัคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 กาํหนดหลกัเกณฑ ์การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย โอนเล่ือนตาํแหน่ง/

เงินเดือน  

 6.2 นาํหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลมากาํหนดเป็นมาตรการในการปฏิบติังานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4  ดาํเนินการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 6.5  สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ  

 กองสวสัดิการสงัคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 ผลผลติ 

  -  มีมาตรการดาํเนินงานดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลจาํนวน 1 มาตรการ 

  - เจา้หนา้ท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบติังานเป็นไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภิ

บาล 
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10.2 ผลลพัธ์ 

  - ลดขอ้ร้องเรียนในการดาํเนินการดา้นบริหารงานบุคคลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่นอ้ย

 กว่า 90 % 

 - บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดบั 3 

- การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกนัการ

ทุจริตของเจา้หนา้ท่ีได ้
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มติทิี่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

2.1  การแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 สร้างจติสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ  :  กจิกรรมประกาศเจตจาํนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมาแลว้    

3 ฉบบั ปัจจุบนัท่ีใชอ้ยู่เป็นฉบบัท่ี 3 เร่ิมจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รักษาผลประโยชน์

ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยกาํหนดวิสยัทศัน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต มีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้

ประเทศไทยไดรั้บการประเมินดชันีการรับรู้การทุจริต ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดบั

คะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชนตอ้งมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใชต้าํแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิ

ชอบ โดยไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การดาํเนินงานออกเป็น 6 ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

          ยทุธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

          ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต 

          ยทุธศาสตร์ท่ี 3  สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

          ยทุธศาสตร์ท่ี 4  พฒันาระบบป้องกนัการทุจริตเชิงรุก 

          ยทุธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

          ยทุธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดบัคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต 

           องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใตโ้ครงสร้างการจดัระเบียบบริหารราชการ

ตามหลกัการกระจายอาํนาจการปกครอง ท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ินและเป็น

กลไกหน่ึงในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาํบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน การพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินใหเ้กิดความย ัง่ยนืรัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยยดึ

หลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในระดบัพ้ืนท่ี ส่วนการ

กาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะทาํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นตามกรอบกฎหมายกาํหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือ

การคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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           ทั้งน้ี ตอ้งยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีมีคาํครหา ท่ีไดส้ร้าง

ความขมข่ืนใจใหแ้ก่คนทาํงานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาชา้นาน ซ่ึงหากพิจารณาจาํนวน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบกบัมีปัจจยันานัปการท่ีคอยย ัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต ของคนทาํงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหเ้หือดหายไป  

           ดงันั้น จึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชดัเป็นรูปธรรม ดว้ยการจดัทาํแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือหลกัธรรมาภิบาลบงัเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดบั

มาตรฐานในการป้องกนัการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศไทยต่อไป 

  

3.  วตัถุประสงค์  

           เพ่ือแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 

4.   เป้าหมาย/ผลผลติ 

          4.1  ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 1 ฉบบั 

          4.2  มีการประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน 

          4.3  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี 

5.  พ้ืนที่ดําเนินการ 

          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6.  วธิีการดําเนินการ 

          6.1  ประกาศเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

          6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

          6.3  จดัตั้งคณะทาํงาน 

          6.4  ประชุมคณะทาํงาน 

          6.5  จดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

          6.6  ประกาศการใชแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

          6.7  ดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 

          6.8  รายงานผลการดาํเนินงาน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 

          ไม่ใชง้บประมาณดาํเนินการ 

9.  ผู้รับผดิชอบ 

          สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

          ผลผลติ 

            - มีการประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร 

            - มีการประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน 

            - มีแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี 

          ผลลพัธ์ 

            - การบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความโปร่งใส สามารถป้องกนัการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

            - ลดขอ้ร้องเรียนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

 

2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลกัคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุแต่งตั้ง 

โยกย้าย โอน เล่ือนตาํแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมาย 

โครงการที่ 1  

1. ช่ือโครงการ :   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 

2. หลกัการและเหตุผล 

 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนิยมชัย              

เป็นบุคลากรท่ีมีความสําคญัต่อองค์กร โดยการขับเคล่ือนการพฒันางานขององค์การบริหารส่วนตาํบล          

ให้มีศกัยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพฒันางานของ

องคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้งเร่ิมมาจากบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันางานให้มีคุณภาพ 

จะตอ้งมีมาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน และมีมาตรการในการทาํงานท่ีโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบ       การทาํงานได ้ดา้นการพฒันาระบบบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนาํไปสู่การสร้าง

มาตรฐานความโปร่งใส และการใหบ้ริการท่ีเป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีก ําหนดให้การ

ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกาํหนดให้การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีนั้น ตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์

สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ดงันั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

หลกัคุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทาํงานได ้องค์การบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั  จึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือกาํหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 



29 
 

 3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้

 3.3  เพ่ือเป็นการป้องกนัการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบติังานดา้นบริหารงาน

บุคคล 

 3.4  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบติัราชการดา้นบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาํบล        

ใหมี้ประสิทธิภาพไดค้นดี คนเก่งเขา้มาทาํงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 จดัทาํมาตรการดา้นการบริหารบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 กองสวสัดิการสงัคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 กาํหนดหลกัเกณฑ ์การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย โอนเล่ือนตาํแหน่ง/

เงินเดือน  

 6.2 นาํหลกัเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลมากาํหนดเป็นมาตรการในการปฏิบติังานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4  ดาํเนินการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 

 6.5  สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ  

 กองสวสัดิการสงัคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 ผลผลติ 

  -  มีมาตรการดาํเนินงานดา้นบริหารงานบุคคลของเทศบาลจาํนวน 1 มาตรการ 
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  - เจา้หนา้ท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบติังานเป็นไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภิบาล 

 10.2 ผลลพัธ์ 

  - ลดขอ้ร้องเรียนในการดาํเนินการดา้นบริหารงานบุคคลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่นอ้ย

 กว่า 90 % 

 - บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดบั 3 

- การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกนัการ

ทุจริตของเจา้หนา้ท่ีได ้
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจดัการพสัดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

ของทางราชการ โดยยดึถือและปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ : กิจรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะดว้ย

ตนเอง ทั้งในเร่ืองการจดัหารายได้และการใชจ่้ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัทาํ

บริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น การท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจะบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบริหารงานดว้ย

ความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

 ดงันั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใชป้ระโยชน์

ในทรัพยสิ์นของทางราชการ เป็นเร่ืองท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ความสาํคญั เพ่ือป้องกนัการใชจ่้าย

งบประมาณท่ีไม่สมควร ผดิวตัถุประสงค ์ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ให้กบัพวกพอ้ง  

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้ง องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจึงไดจ้ดัทาํกิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือ – จดัจา้ง เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ – จดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกโครงการ 

3. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ – จดัจา้งรายโครงการ 

 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

 3. เพ่ือป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 เผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยม

ชยัท่ีดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 จาํนวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนังสือ 

ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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6. วธิีดําเนินการ 

 1. รวบรวมขอ้มูลกระบวนการจดัหาพสัดุเพ่ือจดัทาํประกาศ  

 2. นาํส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสมัพนัธต์ามช่องทางการประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชยั   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ  

 กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 2. มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินครบทุก

โครงการ  
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกดิความพงึพอใจแก่ประชาชน

โดยทดัเทียมกนัและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

โครงการที่ 1  

1. ช่ือโครงการ  :  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

2.  หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          ตา ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จัก ร ไ ท ย  (ฉ บับ ชั่ว ค ร า ว )   พ . ศ . 2 5 5 7           

พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล  ขอ้ท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและ

การป้องกนัการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กาํหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  

จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศกัด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตยสุ์จริต  ควบคู่กับการ

บริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและความประพฤติมิชอบของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกระดบัและตอบสนองความตอ้งการ  พร้อมอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่ในระบบราชการ  รวมถึงการยกระดบัให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสงเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน นั้น 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  จึงไดก้าํหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน  

แนวทางปฏิบติั  และค่านิยมสาํหรับขา้ราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ  และปฏิบติัควบคู่กบักฎ  

ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนๆโดยมุ่งมั่นท่ีจะนําหน่วยงานให้ด ําเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  

บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือใหบ้รรลุเจตนารมณ์ 

3.  วตัถุประสงค์  

           3.1  เพ่ือให้บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรมเพ่ือแสดงเจตจาํนงทาง

การเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการ

ทุจริตในองคก์ร 

 3.2  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและทศันคติให้บุคลากรในสังกดั  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ยึดหลกัคุณธรรม  

จริยธรรม  นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิต 
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 3.3  เพ่ือดาํเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้ง  ส่งเสริมการดาํเนินการใหเ้กิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด

โอกาสใหภ้าคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติังาน

โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในการดาํเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4.   เป้าหมาย/ผลผลติ 

          ประกาศ เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  1 ฉบบั 

 

5.  พ้ืนที่ดําเนินการ 

          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6.  วธิีการดําเนินการ 

 6.1  ประกาศ เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

 6.2  ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนแจง้ขอ้มูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข ์    ผา่นศูนย์

ดาํรงธรรมการส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

          ไม่ใชง้บประมาณดาํเนินการ 

9.  ผู้รับผดิชอบ 

          สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.  ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

           10.1  บริหารงานและปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ดว้ยการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  เสมอภาค  โปร่งใส  และเป็นธรรมเพ่ือแสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการ

ต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการทุจริตในองคก์ร 

 10.2  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้  ความเขา้ใจ  ยึดหลกัคุณธรรม  

จริยธรรม  นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํเนินชีวิต 

 10.3  ดาํเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้ง  ส่งเสริมการดาํเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด

โอกาสใหภ้าคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติังาน

โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารในการดาํเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพนิิจและใช้อาํนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.2 มกีารกระจายอาํนาจการตดัสินใจเกีย่วกบัการส่ัง อนุญาต อนุมตั ิปฏิบัตริาชการแทนหรือการ

ดําเนนิการอ่ืนใดของผู้มอีาํนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารงานในดา้นต่างๆ ภายในองค์กร

นั้น เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสาํคญั คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะดาํเนินการเร่ืองนั้นเป็นอย่างดี ดว้ยความรอบคอบ

และเหมาะสม เพ่ือใหก้ารบริหารงานก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดงันั้น องค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัจึงการดาํเนินการปรับให้เขา้กบัสภาพสังคมและทนัต่อ

สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ

รัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ตอ้งมีการกระจาย

อาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือการดาํเนินการอ่ืนใดของผูมี้

อาํนาจ  

3. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือ

การดาํเนินการอ่ืนใดของผูมี้อาํนาจในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

 2. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอาํนาจหน้าท่ีในการใช้ดุลยพินิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตาํแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

3. เพ่ือใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รองปลดัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหวัหนา้ส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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6. วธิีดําเนินการ 

 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมติั แต่งตั้ ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดาํเนินการอ่ืนใดของผูมี้อาํนาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือกระจายอาํนาจในการตดัสินใจ 

2. แจง้เวียนผูรั้บมอบอาํนาจและทุกหน่วยในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รับทราบ  

3. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี เปิดเผยต่อ

สาธารณชน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือการ

ดาํเนินการอ่ืนใดของ ผูมี้อาํนาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการจากหน่วยงานเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤตปิฏิบัตตินให้เป็นทีป่ระจกัษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกยีรตทิี่มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต มคุีณธรรม จริยธรรม 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั   ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประจาํปี   

2. หลกัการและเหตุผล  :  

 ขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัและเป็น

กลไกหลกัของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

ทั้งยงัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสาํคญัในอนัท่ีจะบาํบดัทุกข์บาํรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่

ประชาชน     ในทอ้งถ่ินโดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและทอ้งถ่ิน  ดงันั้นการท่ีประชาชนในแต่

ละท้องถ่ินจะมี     ความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่ก ับการประพฤติปฏิบติัของข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคน หากขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผูมี้คุณธรรม ปฏิบติัตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผูมี้จิตสํานึกท่ีจะ

ตอบสนองคุณแผน่ดินดว้ยการกระทาํทุกส่ิง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนาํ

พระราชจริยวตัร พระราชกรณียกิจ และอญัเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวใส่เกลา้

ฯ เป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหเ้กิดผลดีอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถแลว้ ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน

โดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ  พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพ้ระราชทาน

คุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ขา้ราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดงัน้ี 

   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตวัเอง  รู้จกัสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

   ประการท่ี 2   คือ  การรู้จกัข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสจัความ

ดีนั้น             

   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตยสุ์จริตไม่ว่า

จะดว้ยเหตุประการใด          

   ประการท่ี 4   คือ  การรู้จกัละวางความชัว่  ความทุจริต  และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วน

นอ้ยของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
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 คุณธรรม  4  ประการน้ี  ถา้แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบาํรุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทัว่กนัแลว้  

จะช่วยให้ประเทศชาติบงัเกิดความสุข  ความร่มเยน็  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้มัน่คงกา้วหน้า

ต่อไปไดด้งัประสงค ์คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเคร่ืองมืออนัสาํคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้ขา้ราชการ พนักงาน

และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้หลกัการและแนวทางประพฤติปฏิบติัตนไปในทางท่ี

ถูกต้องเหมาะสมนาํมาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ

เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลใหเ้กิดความสุขความเจริญยอ้นกลบัมาสู่ตวัผูป้ระพฤติปฏิบติัเองทุก

คนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน   เร่ือง   มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ พนักงาน และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ไดแ้จ้ง

แนวทางดาํเนินการเพ่ือใหม้าตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบงัเกิดผลในทางปฏิบติั 

1.  ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างความรู้และทศันคติให้แก่เจา้หน้าท่ีใน

หน่วยงานทุกคนใหรั้บรู้และเขา้ใจอยา่งแจ่มชดัว่าการประพฤติปฏิบติัตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบติั พฤติกรรมใดคือ

พฤติกรรมท่ีพึงละเวน้          

 2.  การใชม้าตรการยกย่องให้รางวลัแก่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นท่ีประจกัษช์ดั อาจเป็นในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้เช่น การยกยอ่งชมเชย

การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศช่ือทางส่ือมวลชน เป็นตน้ นอกจากน้ีมาตรการท่ีควร

ดาํเนินการควบคู่ไปกบัการยกย่องให้รางวลั คือ การไม่สนับสนุนผูท่ี้ไม่ประพฤติปฏิบติัตามกรอบของ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างและสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่ผูก้ระทาํดี

 3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การนาํตวัอย่างท่ีดีมาช้ีให้เห็น โดยจุดเน้นสาํคญั   คือ             

ตวัผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งใชภ้าวะผูน้าํ ในการทาํ ตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและชักนาํผูใ้ต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม  

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหน่ึงในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน ซ่ึงจะนาํไปสู่การร่วมมือร่วมใจกนัรณรงคใ์หเ้กิดการถือปฏิบติั   

 5.  การจดักิจกรรมรณรงค์   คือ   การจดัให้มีกิจกรรมท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น

ประกวดเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานดีเด่น โดยใชห้ลกัการปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

องคก์รเป็นแนวพิจารณา เป็นตน้ ทั้งน้ี อาจจดัใหป้ระชาชนหรือบุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม

เหล่านั้น เช่น  มีส่วนร่วมในการคดัเลือกหรือตดัสิน จะทาํให้เกิดพลงัผลกัดนัจากภายนอกไดอี้กส่วนหน่ึง



39 
 

 6.  การประชาสมัพนัธ ์คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเขา้ใจ กระจายข่าวในรูปแบบของส่ือประเภทต่างๆ 

อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีในองค์กร ผูรั้บบริการ ประชาชน และสังคมไดรั้บทราบมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมขององคก์ร เช่น จดัทาํโปสเตอร์ ติดประกาศ ทาํจดหมายข่าว แผ่นพบั วีดิทศัน์ เป็น

ตน้   

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถนาํมาเป็นแบบอย่างท่ีดีไดห้รือ

การใหห้น่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นส่ิงกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

ทาํงานดว้ยตวัของเจา้หนา้ท่ีเอง         

 8.  นาํหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาต่างๆ มาใชก้บัขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  จากความสาํคญัของคุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัไดป้ระกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังาน

และลูกจา้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   เม่ือวนัท่ี 3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ,  ประกาศใชม้าตรฐาน

การใหร้างวลัและลงโทษพนักงานส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํและพนักงานจา้ง  องค์การบริหารส่วนตาํบล

นิยมชัยเม่ือวนัท่ี 3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และมติท่ีประชุมพนักงานส่วนตาํบล  และพนักงานจ้าง  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   ประจาํปี 2560  เม่ือวนัท่ี  23  มกราคม  2560  ณ  ห้องประชุมสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  เห็นชอบใหจ้ดัทาํโครงการยกยอ่ง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาํบลและ

พนกังานจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและ

ใหบ้ริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัราชการซ่ึงจะช่วยให้ผูไ้ดรั้บการชมเชยหรือยก

ย่องเชิดชูเกียรติมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทาํนั้นเกิดความ

คุม้ค่าและสร้างความภูมิใจใหก้บัตนเอง  จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยัไดพิ้จารณาอนุมติัต่อไป 

3. วตัถุประสงค์      

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชยั  ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น     

 3.2  เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัราชการ      

 3.3  เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังานส่วนตาํบล     

 3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศกัด์ิศรีใหแ้ก่ตวัเอง และบุคคลรอบขา้ง    
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 3.5  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  

2550  มาตรา  279          

 3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของขา้ราชการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย      

 4.1  คดัเลือกพนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  ผูมี้

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น      

 4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  ผูมี้

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการตวัดีเด่น  ปีละ  1  คร้ัง     

 4.3  จดัทาํประกาศนียบตัรยกยอ่งและเชิดชูเกียรติ  จาํนวน  1  ฉบบั  

5.  วธิีการดําเนินการ    

 5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 5.2  เพ่ือให้ พนักงานส่วนตาํบลและลูกจา้ง ในสังกดัรับทราบในโครงการและวตัถุประสงค์ของ

โครงการ           

 5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยั  ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจาํปี  

 5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑค์ดัเลือกพนกังานส่วนตาํบลและ

พนกังานจา้งขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและ

ใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประจาํปี         

 5.6  ดาํเนินการตามโครงการ        

 5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจดัทาํโครงการเสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  

          ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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7.  สถานทีด่ําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   อาํเภอสระโบสถ ์  จงัหวดัลพบุรี 

8.  งบประมาณ   

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9.   ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 10.1  พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัมีความภาคภูมิใจ

ในการไดรั้บการเชิดชูเกียรติ 

 10.2  พนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัมีขวญั และ

กาํลงัใจในการปฏิบติัราชการเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกยีรตทิี่ให้ความช่วยเหลือกจิการสาธารณะของท้องถิน่ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ในปัจจุบนัสงัคมไทยใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบ

มีส่วนร่วมตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากน้ียงัเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคคล และองคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนาํในการส่งเสริม สนับสนุน 

และอนุรักษม์รดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติสืบไป  

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  จดัทาํกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ เพ่ือนาํผูท่ี้

ไดรั้บการคดัเลือกระดบัหมู่บา้นเขา้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวนัสืบสานประเพณี วนัสงกรานต ์

และวนัผูสู้งอายใุนทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมัน่ ช่วยเหลือสังคม และ

เป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือยกยอ่งและเป็นขวญักาํลงัใจใหก้บับุคคล ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  

 3.2 เพ่ือประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน

ต่อไป 

4. เป้าหมาย 

 ผูสู้งอาย ุและประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลนิยมชยั 

5. สถานที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 ประชาสมัพนัธกิ์จกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 

 6.2 ประสานกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และสมาชิก อบต. เพ่ือคดัเลือกบุคคลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 

 6.3 จดัทาํใบประกาศเกียรติบตัรยกยอ่ง   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 กองสวสัดิการสงัคมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 ผูท้าํคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ

ประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกยีรตทิี่ดํารงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

โครงการที่ 1  

1. ช่ือโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนกังานส่วนตาํบลและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั   ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติัราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประจาํปี   

2. หลกัการและเหตุผล    

 เชิญชวนใหเ้กษตรกรไทย สร้างสาํนึกเกษตรคุณธรรม ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้หน้ีสินลดลง ส่งผลให้

เกษตรกรไทยเป็นสุข ผา่นการถอดบทเรียนจากผลสาํเร็จของการทาํเกษตรทฤษฏีใหม่ จากเกษตรกรทัว่

ประเทศ โดยทางศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) สนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่ม

เกษตรกรดว้ยกนั เพ่ือหวงัใหข้อ้มูลทางดา้นเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยา่งชดัเจน 

และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความพอเพียง ทาํใหเ้กษตรกรสามารถนาํมาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ

บริบทในชุมชนของตนและพฒันาผลผลิตของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไปพร้อมๆ กบัการพฒันาศกัยภาพของ

เกษตรกรในชุมชน   

 ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ในแต่ละปีจะมีการใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโตในนาข้าว

รุนแรง เพราะเกษตรกรมีความเช่ือผิดๆ ว่าการทาํนาตอ้งสะดวกสบาย จึงพยายามพ่ึงพาสารเคมี ทั้งปุ๋ยเคมี 

ทาํใหต้น้ทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนมาก ส่งผลให้ในการทาํนาแต่ละคร้ังเกษตรกรตอ้งไปกูย้ืมเงินจากแหล่ง

ต่างๆ  เกษตรกร ไม่ว่าจะภาคไหน ๆ ก็มกัประสบกบัปัญหาเดียวกนั นั่นก็คือ  “หน้ีสิน” ศูนยส่์งเสริมและ

พฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จึงไม่รอชา้จดั งานสมชัชาคุณธรรมแห่งชาติและ

ตลาดนัดคุณธรรม คร้ังท่ี 3 แนะทางเลือกสาํหรับเกษตรกรในการท่ีจะหลุดพน้จากปัญหาท่ียากจะหาทาง

แกไ้ขอย่าง “หน้ีสิน” ดว้ยวิธีแสนง่ายด้วยการยึดหลกั “เกษตรอินทรีย ์วิถีไทย” ท่ีมีมาแต่โบราณนั่นเอง   

“เกษตรกรถือเป็นผูท่ี้ผลิตอาหารให้คนทั้งประเทศ หรือทัว่โลก ถา้ขาดคุณธรรมในการเป็นเกษตรกร ก็จะ

เป็นเพียงลูกจา้งในไร่นาเท่านั้น ยิง่ถา้ผลิตสินคา้ท่ีปนเป้ือนสารเคมีก็เหมือนเป็นการสร้างบาป ชีวิตเลือกได ้

จงเลือกเดิน ตามแนวทาง เกษตรอินทรีย ์วิถีไทย เลือกใชชี้วิตอย่างพอเพียง เลิกสร้างบาปดว้ยสารเคมีเพ่ือ

ชีวิตท่ีดีไม่มีหน้ีสิน” ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของการกา้วสู่เกษตรกรยคุใหม่ ท่ีตอ้งการชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี

ข้ึน นอกจากจะไม่มีหน้ีแลว้ ยงัมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดีตามมาอีกดว้ย เพราะฉะนั้นเกษตรกรยุคใหม่

เลิกใชส้ารเคมี เลือกเดินตามทาง “เกษตรอินทรีย ์วิถีไทย” กา้วสู่ชีวิตใหม่ของการเป็นเกษตรกรอย่างแทจ้ริง

จึงไดจ้ดัทาํโครงการน้ีข้ึนเพ่ือเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัไดพิ้จารณาอนุมติัต่อไป 
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3. วตัถุประสงค์       

3.1  เพ่ือการยกยอ่ง   เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในตาํบลนิยมชยั  ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม    

เร่ืองการทาํเกษตรคุณธรรม   

3.2  เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัตน 

3.3  เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัประชาชนในตาํบลนิยมชยั 

3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศกัด์ิศรีใหแ้ก่ตวัเอง และบุคคลรอบขา้ง 

4. เป้าหมาย       

4.1  คดัเลือกบุคคลดีเด่นในตาํบลนิยมชยั เร่ืองการทาํเกษตรคุณธรรม ผูมี้คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบติัตนและคา้ขายอยา่งเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค   

4.2  คดัเลือกบุคคลดีเด่นในตาํบลนิยมชยั เร่ืองการทาํเกษตรคุณธรรม  ปีละ  1  คร้ัง 

  4.3  จดัทาํประกาศนียบตัรยกยอ่งและเชิดชูเกียรติ  จาํนวน  1  ฉบบั  

5.  วธิีการดําเนินการ    

5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมติัจากผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   

 5.2  เพ่ือให ้พนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้ง ในสงักดัรับทราบในโครงการและ

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

5.3  คดัเลือกบุคคลในตาํบลนิยมชยั  ผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม เร่ืองการทาํเกษตร

คุณธรรม 

 5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑค์ดัเลือก  ผูมี้คุณธรรม

และจริยธรรมเร่ืองการทาํเกษตรคุณธรรม 

5.6  ดาํเนินการตามโครงการ 

5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจดัทาํโครงการเสนอต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  

           ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

7.  สถานทีด่ําเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   อาํเภอสระโบสถ ์  จงัหวดัลพบุรี 

 



46 
 

8.  งบประมาณ   

  ไม่ใชง้บประมาณ 

9.   ผู้รับผดิชอบโครงการ 

  สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   อาํเภอสระโบสถ ์  จงัหวดัลพบุรี 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  10.1  ประชาชนท่ีไดรั้บคดัเลือกมีความภาคภูมิใจในการไดรั้บการเชิดชูเกียรติ 

  10.2  บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัตนใหมี้คุณธรรมต่อไป 
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2.5 มาตรการจดัการในกรณไีด้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.2 มกีารให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวดั อาํเภอ ทีไ่ด้ดําเนินการตามอาํนาจหน้าทีเ่พ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

โครงการที ่1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 กลไกการกาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ

ประเภทได้ให้อาํนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ

กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอสิระเพ่ือตรวจสอบการใช้อาํนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในแง่ของการ

ทุจริตจะเก่ียวขอ้งกบัการใชจ่้ายเงินไปโดยชอบดว้ยกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้

นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดาํเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึง

หน่วยงานทั้งสาํนกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีสาํคญั 

 ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชัย จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองคก์รอิสระท่ีมีหน้าท่ี

ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี

ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกาํหนดผูรั้บผดิชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองคก์รอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 กาํหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผูก้าํกบั

ดูแลและองคก์รอิสระ อาทิ   

- การรับการตรวจจากสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน 

  - การรับการตรวจจากคณะทาํงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการประจาํปี หรือ

คณะทาํงาน LPA 

  - การรับการตรวจจากสาํนกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

  - การจดัทาํแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  

 6.2 รายงานผลการใหค้วามร่วมมือใหผู้บ้ริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติัราชการ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั จากหน่วยงานภาครัฐ และองคก์รอิสระ 
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2.5.3 ดําเนนิการให้มเีจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณมีเีร่ืองร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าที่โดยมชิอบ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   มีนโยบายใชห้ลกัธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึง

สามารถ   ยื่นคาํร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท์ หรือแจง้เบาะแสดว้ย

ตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การดาํเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถแกไ้ขความ

เดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียน

ประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  รวมถึงจดัทาํคู่มือดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชัยข้ึน เพ่ือดาํเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ       ไดถื้อปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ  

 3.2  เพ่ือจดัใหมี้มาตรการจดัการในกรณีไดรั้บทราบหรือรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 กาํหนดผูรั้บผดิชอบเร่ืองร้องเรียน 
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 6.2 จดัทาํคู่มือดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 6.3 จดัประชุมใหค้วามรู้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน

และดาํเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนดาํเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยัตามคู่มือดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชัย  โดย

ปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
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มติทิี่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จดัให้มแีละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอาํนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จดัให้มศูีนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนิยมชัย ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญติัใหห้น่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้ห้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้           

ณ ท่ีทาํการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า         

“ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมีโอกาสอย่างกวา้งขวางในการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบั    

การดาํเนินการต่างๆ ของรัฐ 

 ดงันั้น เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด องค์การบริหารส่วนตาํบลนิยม

ชยั จึงไดใ้ห้มีสถานท่ีสาํหรับประชาชนเขา้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงไดร้วบรวมไว ้โดยจดัเป็นศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   เพ่ือประชาชนจะไดส้ามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่าง

เต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง ในการรักษา

ประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจริง  

 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบติังานขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยั 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 ศูนยข์อ้มูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  จาํนวน 1 แห่ง 
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5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1  มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารและจดัสถานท่ีใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูขอ้มูล 

 6.2  มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเป็นปัจจุบนั 

 6.3  มีการจัดวางเอกสารขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจดัหาพสัดุ การคาํนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ี

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและ

ตรวจสอบได ้ขอ้มูลครบตามรายการท่ีกาํหนด 

 6.4  มีการจดัประชุมใหค้วามรู้แก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 

พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

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

 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาํหรับใหบ้ริการประชาชนทัว่ไป 

 6.7 มีมาตรการติดตามขอ้มูล  จดัเก็บสถิติผูม้ารับบริการและสรุปผลเสนอผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 จาํนวนศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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3.1.2 มกีารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจดัหาพสัดุ การคาํนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตังิาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎข้อบงัคบั ที่กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได้ 

3.1.3 มกีารปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการปฏิบัตริาชการที่เป็นประโยชน์กบัการมี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตดิตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาํบลนยิมชัย 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะ ทั้ง

ในเร่ืองการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาํบริการ

สาธารณะ การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ประชาชน จะตอ้งบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั

ธรรมาภิบาล 

 ดังนั้ นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัจึงไดจ้ดัทาํ

มาตรการกาํกบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชัย    เพ่ือกาํกับให้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัท่ี

กาํหนดไว ้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ

บริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

3. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือกาํกบัติดตามใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจดัหาพสัดุ การจดัซ้ือจัดจ้าง จดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว ้  

2. เพ่ือกาํกับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อ

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งชดัเจน   
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4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 4.1 กาํกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอ้บงัคบั       ท่ีกาํหนด  

4.2 กาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบติัราชการท่ีเป็น 

ประโยชน์ต่อประชาชน  

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 จดัตั้งคณะทาํงานจดัทาํมาตรการกาํกบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยั 

6.2 กาํหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกาํกบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต่อสาธารณชน  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอตัรากาํลงั 

- การบริหารงบประมาณ การเงิน  

- การจดัหาพสัดุ /แผนการจดัหาพสัดุ 

- การจดัซ้ือจดัจา้ง/ การคาํนวณราคากลาง 

- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

- งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

- แผนการดาํเนินงาน 

- ขอ้มูลรายรับและรายจ่าย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

- รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 

6.3 ติดตามผลการดาํเนินการตามมาตรการกาํกับติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยั 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
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 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดั,กองกลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจดัหาพสัดุ 

การจดัซ้ือจดัจา้ง    ต่อสาธารณชน  

2. มีการเผยแพร่ขอ้มูลการใหบ้ริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานท่ีให้บริการ

อยา่งชดัเจน   
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3.2 การรับฟังความคดิเห็น การรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มกีระบวนการรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน ในการดําเนนิกจิการตามอาํนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกจิการทีจ่ะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามยั

ของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1.ช่ือโครงการ : การจดัประชาคมหมู่บ้าน 

2. หลกัการและเหตุผล 

ดว้ยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน 

ใหทุ้กหมู่บา้น ชุมชน มีการจดัทาํแผนชุมชนหรือแผนพฒันาหมู่บา้น พฒันาคุณภาพแผนพฒันาหมู่บา้น สาํหรับเป็น

รากฐานและแนวทางการพฒันา ภายใตก้ระบวนการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และแผนพฒันาจงัหวดั ดว้ยการบูรณาการ

การทาํงานร่วมกนัทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการทาํงานท่ีต่อเน่ือง ลดปัญหาความซํ้ าซอ้น และเกิดการเก้ือหนุนการทาํงานร่วมกนั โดยยึด

พ้ืนท่ีเป็นตวัตั้ง ประชาชนเป็นศูนยก์ลางการดาํเนินงาน ด้วยการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น

องคก์รอาํนวยการบูรณาการในระดบัตาํบล   

ดงันั้น เพ่ือผลกัดนัใหก้ารขบัเคล่ือนการดาํเนินงานดงักล่าว ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั จึงจดัทาํโครงการประชาคมจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้นสู่แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประจาํปี   เพ่ือร่วมกาํหนดปัญหาความความตอ้งการ  ความจาํเป็นเร่งด่วนของชุมชน/หมู่บ้าน  โดยผ่าน

กระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมคิด วิเคราะห์ขอ้มูล ร่วมเสนอโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น ต่อไป 

3. วตัถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีแผนพฒันาหมู่บา้น  มีความสมบูรณ์   ครอบคลุม  และตรงตามความต้องการของ

ประชาชน 

 3.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล และสามารถกาํหนดกรอบโครงการ  และ

กิจกรรมท่ีดาํเนินการต่อไป 

 3.3 เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานตามแผนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและลดความซํ้าซอ้น

ของโครงการ 
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3.4 เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การบูรณาการการทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐในระดบั

ต่างๆ  

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพฒันาหมู่บ้าน โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไวใ้นแผนฯ

สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน และเป็นเคร่ืองมือในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อไป  ซ่ึง

มีความ สอดคลอ้ง บูรณาการกบัแผนพฒันาจงัหวดั ต่อไป       

5. วธิีดําเนินการ 

 5.1  ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ 

 5.2  ช้ีแจงแนวทางการดาํเนินงาน  วิธีการขั้นตอนการจดัทาํแผนชุมชน 

 5.3  รับจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

 5.4  ประชาสมัพนัธข์อ้บญัญติัตาํบลนิยมชยั 

 5.5  จดัประชุมประชาคมหมู่บา้น  ตามแผนกาํหนดการออกประชาคมท่ีวางไว ้

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

7. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ประชุมประชาคม หมู่ท่ี 1-12  ตาํบลนิยมชยั อาํเภอสระโบสถ ์จงัหวดัลพบุรี  

8.  งบประมาณ 

 50,000  บาท  

9.   หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 สาํนกังานปลดั  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 แผนพฒันาหมู่บา้น มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และตรงตามความตอ้งการของประชาชนใน

การแกไ้ขปัญหา ไดต้รงประเดน็ 

 10.2 มีกรอบของโครงการ มีแนวทางปฏิบติัสามารถนาํมาเป็นกิจกรรมปฏิบติัได ้  

 10.3 แผนพฒันาหมู่บา้น มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และไม่ซํ้าซอ้นกนั 

10.4 หน่วยงานภาครัฐต่างๆองคก์รภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เกิดการ  บูรณาการ 

การทาํงานร่วมกนั 
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3.2.2 มช่ีองทางให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถงึการ

ได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผดิชอบเกีย่วกบัเร่ืองร้องเรียน” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   มีนโยบายใชห้ลกัธรรมาภิบาลส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้

มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึง

สามารถ   ยื่นคาํร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท์ หรือแจง้เบาะแสดว้ย

ตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การดาํเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถแกไ้ขความ

เดือดร้อนของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียน

ประจาํองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  รวมถึงจดัทาํคู่มือดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชัยข้ึน เพ่ือดาํเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ  ไดถื้อปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ  

 3.2  เพ่ือจดัใหมี้มาตรการจดัการในกรณีไดรั้บทราบหรือรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 กาํหนดผูรั้บผดิชอบเร่ืองร้องเรียน 
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 6.2 จดัทาํคู่มือดาํเนินการเร่ืองร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 6.3 จดัประชุมใหค้วามรู้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน

และดาํเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 ประกาศ/ประชาสมัพนัธม์าตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนิยมชยั  ใหป้ระชาชนทราบ 

7. รายงานสรุปผลการดาํเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ใหผู้บ้ริหาร

รับทราบ และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนดาํเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชัยตามคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนิยมชัย             

โดยปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง

ถูกตอ้ง 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ดําเนนิการให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัทําแผนพฒันา การจดัทํางบประมาณ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั 

2. หลกัการและเหตุผล 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัทาํบริการสาธารณะ ทั้งในเร่ืองการจดัหา

รายไดแ้ละการใชจ่้ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัทาํบริการสาธารณะ การท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง

บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  การจัดทาํงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั และร่วม

ดาํเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

  3. วตัถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจดัทาํแผน/โครงการต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง 

โปร่งใส 

 3.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 6.2 จดัทาํร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  

 6.3 เผยแพร่ ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชน เสนอขอ้คิดเห็น ในปรับปรุงการ

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 6.4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหส้อดรับกบัความตอ้งการของประชาชน 

 6.5 เสนอแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 

 6.6 เผยแพร่แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ต่อสาธารณชน 

 6.7 รายงานผลการดาํเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ต่อคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. มีการจดัเวทีใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และ

มีช่องทางใหป้ระชาชนสามารถติดตามการจดัทาํแผน/โครงการต่างๆ  

 2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน  
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3.3.2  ดําเนนิการให้ประชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโนนกอก 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบล  ในฐานะองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวดัผลการบริหาร

และปฏิบติัราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบติั

ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม 

พฒันา ขยายหรือยติุการดาํเนินภารกิจต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ต่อไป 

 ดงันั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติัราชการขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  มีการขบัเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาํบล

นิยมชยั  มีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และการอาํนวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดี และใหค้าํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังาน 

และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด 

 เพ่ือใหก้ารประเมินผลการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  มีการขบัเคล่ือน

อยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมใหเ้ทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และ

การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน

โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และใหค้าํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี

กฎหมายกาํหนด 

3. วตัถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 

 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการ      

และเป็นการเฝ้าระวงัการทุจริตในการบริหารจดัการตามภารกิจของขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

 3.3 เพ่ือดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตาํบล     

นิยมชยั   



63 
 

4. เป้าหมาย 

 คณะทาํงานและเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยั  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

6. วธิีดําเนินการ 

 6.1 ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรวบรวมขอ้มูล 

 6.2 จดัทาํโครงการและขออนุมติัโครงการ 

 6.3 จดัทาํประกาศประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินโครงการ 

 6.4 จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการของขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั    

 6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 6.6  การจดัทาํแผนการดาํเนินงาน 

 6.7  การดาํเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงาน 

 6.8  จดัทาํแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิบติัราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

 6.9  การติดตามและประเมินผล 

 6.10  การจัดทาํสรุปรายงานผลการดาํเนินโครงการฯ แลว้รายงานให้ผูบ้ริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกัปลดั ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 ผลการปฏิบติัราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
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มติทิี่ 4 

4.1 มกีารจดัวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิกาํหนด 

4.1.2 มกีารจดัทําและรายงานการจดัทําระบบควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทาํรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       

พ.ศ. 2544 กาํหนดใหห้น่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดก้าํหนดไว ้รายงานต่อผูก้าํกบั

ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน

ปีงบประมาณ 

 ดงันั้น เพ่ือใหก้ารปฏิบติัถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กาํหนด ขององค์การบริหารส่วนตาํบล  

นิยมชยั  จึงไดมี้การจดัทาํและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาํหนด     

เป็นประจาํทุกปี 

3. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาํบล      

นิยมชยั 

 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกขององค์การบริหารส่วนตาํบล    

นิยมชยั   ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กาํหนด 

 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูก้าํกบัดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดิน ตามกาํหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   
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5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

6. วธิีดําเนินการ 

 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร 

 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอ่ย 

 3.  ผูบ้ริหารมีหนงัสือแจง้ใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาํเนินการ

ประเมินองคป์ระกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดบัองค์กร ดาํเนินการรวบรวม เพ่ือ

จดัทาํรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาํเสนอผูบ้ริหาร พร้อมจัดส่ง

รายงานใหผู้ก้าํกบัดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณดาํเนินการ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 10.2 ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกนัและลดความเส่ียงต่อการปฏิบติังาน 

 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่

สามารถดําเนินการได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมส่ีวนร่วมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา

ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

2. หลกัการและเหตุผล 

 การเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  เป็นขั้นตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงิน

การคลงัขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอาํนาจหน้าท่ี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยหรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นเรียบร้อยจึงจดัทาํใบนาํฝากเป็นรายรับ 

จดัทาํใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลงัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัได ้สาํหรับการใช้

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยัก็เช่นเดียวกนัตอ้งมีการดาํเนินงานให้เป็นไป

ตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชน

สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบริหารงบประมาณ องค์การ

บริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  จึงจดักิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 

เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั ส่งผล

ใหเ้กิดการใชง้บประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได ้  

3. วตัถุประสงค ์ 

 3.1  เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กาํกบั ดูแลการบริหารงบประมาณของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 3.2 เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง รายรับ – รายจ่ายขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยัต่อประชาชน 
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4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กาํกบั ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

6. วธิีการดําเนินการ 

 - รวบรวมขอ้มูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

  ประกาศการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

  ประกาศกาํหนดราคากลางในการจดัซ้ือ - จดัจา้ง 

  ประกาศกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีดาํเนินการจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ 

  รายรับ – รายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยกําหนดให้มีภาค

ประชาชนเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ 

 - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสยัเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหป้ระชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 

ทางเวบ็ไซต ์ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือส้ินปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 
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9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. มีเผยแพร่ขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลนิยมชยัต่อประชาชน  และมีช่องทางการใหข้อ้มูลดงักล่าวแก่ผูร้้องขอ 

 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและไดรั้บทราบขอ้มูลการดาํเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั  ทาํใหเ้กิดความโปร่งใส  
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4.4 การเสริมพลงัการมส่ีวนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารดําเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ค่านิยมและวฒันธรรมของสงัคมไทยในปัจจุบนั เป็นปัญหาและอุปสรรคสาํคญัในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต  เน่ืองจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถมัภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน

หรือพวกพอ้งดีกว่าส่วนรวม  การยกยอ่งเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ

นกัการเมืองหรือผูมี้อิทธิพล  รวมถึงความเส่ือมของจิตสาํนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหน่ึงท่ีลดน้อย

ถอยลง  และยงัมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปท่ีไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย 

เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มกัเกิดจากการใช้อาํนาจของ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  

สงัคม  และความมัน่คงของประเทศ  กระบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงั

และต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้

จดัทาํกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อตา้นการทุจริตให้กบัภาค

ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต   

3. วตัถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมองคค์วามรู้ในการต่อตา้นการทุจริตใหภ้าคประชาชน 

 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 

 ประชาชนในตาํบลนิยมชยั 

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 
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6. วธิีดําเนินการ 

 1. จดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกบัต่อตา้นการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ

ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน ไดแ้ก่ บอร์ดประชาสมัพนัธ ์ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสมัพนัธ ์ณ ท่ีทาํการ  

เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 

 2. จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตตามเวทีชาวบา้นในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงาน 

 3. ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งชุมชนเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 4. สนบัสนุนการดาํเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต     

 5. เชิญผูแ้ทนของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต เป็นร่วมสงัเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ  การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไม่ใชง้บประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั 

 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เ ก่ียวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือ

ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน อยา่งนอ้ย 3 แห่ง 

 2. มีชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริตเกิดข้ึน 

 

 

 


