แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
พ.ศ. 2562 – 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

คานา
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
เป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้ง
เข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมงาน กฎหมายและคดีสานักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยร่วม พ.ศ.
2562 –2564 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยร่วมให้บรรลุเป้าหมาย
และเป็นการถือปฏิบัติตามคาสั่ง 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติด้วย
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตใน
ระดับทองถิ่น ได้แก่การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
2. หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 -2564 เพื่อให้ ทุก
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เป็นไป
อย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254๖

วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการพัฒนา ป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึกค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีทัศนคติวิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมรวมทั้งการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพ
กฎหมายกฎและระเบียบที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก
หน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม

2.3 ควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดีความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตโดยให้ยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3.3 ส่งเสริมเชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็น
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
กับองค์กรทุกภาคส่วน
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง ” เพื่อดาเนินการจัดระบบการข่าวเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมตลอดจนการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมจากทุกหน่วยงานเพื่อนาไปประมวลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมโดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลายรวมทั้ง
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกองสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อบัญญัติข้อบังคับที่
เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
1.1 ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมสร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ
โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดีเพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม ด้วยกันเอง
1.4 ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานควบคุมกากับติดตามประเมินผลการใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้างมาตรฐานทาง
วิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ
1.2 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของอบต.ห้วยร่วม
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรของอบต.ห้วยร่วมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการของอบต.ห้วยร่วมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของอบต.ห้วยร่วม
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต.ห้วยร่วม
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของอบต.ห้วยร่วม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของอบต.ห้วยร่วม
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต.ห้วยร่วมที่มีเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) อบต.ห้วยร่วมมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่
ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของอบต.ห้วยร่วมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) อบต.ห้วยร่วมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิต
สานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) อบต.ห้วยร่วมมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)
-------------------------------------------------------ตามหนังสือ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอหนองบัว ที่ นว
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ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์ปกครองท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปี 2561 เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้ขึ้นนาเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานและรายงานผล
การดาเนินงานให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ทราบตามกรอบแนวทางและระยะเวลาตามที่
สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม พ.ศ. 2561–2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์
จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เดือน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณรงค์ ทองม่วง
(นายณรงค์ ทองม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
ที่ 351/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
-----------------------------------------------------ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายณรงค์ ทองม่วง นายก อบต.ห้วยร่วม ประธานคณะทางาน
2. นายวิชาญ ทิพย์มาลา
3. นายไพทูล มีบุญมา
4. นางสาววราภัสร์ ลอยขจร

รองนายก อบต.ห้วยร่วม รองประธานคณะทางาน
รองนายก อบต.ห้วยร่วม คณะทางาน
ปลัด อบต.ห้วยร่วม คณะทางาน

5. นางสาวรัติกร ม้วนเงิน ผู้อานวยการกองคลัง

คณะทางาน

6. นายณัฐ สุพิมพ์ ผู้อานวยการกองช่าง คณะทางาน
7. นางสาวณัฐนันท์ ยอดนิโรจน์

หัวหน้าสานักปลัด

คณะทางาน/เลขานุการ

-2-

ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. จัดทารายงานติดตามและสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณรงค์ ทองม่วง
(นายณรงค์ ทองม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตห้าบล
วยร่วม

ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 – 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาตลห้วยร่วม จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สภาพและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาตลห้วยร่วม สามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทาให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงจากยกย่องคนดี คนที่มีวาม
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้นที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อรายงานของทางราชการอยู่เสม อซึ่งได้
ส่งผลกระทบต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลกระทบในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม
100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยในปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จาก
ปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.
2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
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ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ
ทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของอบต.ห้วยร่วม
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรของอบต.ห้วยร่วมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการของอบต.ห้วยร่วมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของอบต.ห้วยร่วม
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต.ห้วยร่วม
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4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของอบต.ห้วยร่วม รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของอบต.ห้วยร่วม
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต.ห้วยร่วมที่มีเข้มแข็งใน
การตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) อบต.ห้วยร่วมมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็น
ที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของอบต.ห้วยร่วมรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี
จิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (AntiCorruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) อบต.ห้วยร่วมสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) อบต.ห้วยร่วมมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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มิติ
1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ
1.1 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจาของ อปท.

1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562
มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.1.1.(1) โครงการฝึกอบรม 150,000
และศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ ประ
ภาพ และพัฒนาศักยภาพ
สิทธิผู้นาท้องถิ่นบุคลากรท้องถิ่น

150,000

150,000

1.1.1.(2) โครงการเสริม
100,000
สร้างจริยธรรมคุณธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และข้าราชการการเมือง

100,000

100,000

1.1.1.(3) โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและให้บริการประชาชน

200,000

200,000

200,000

1.1.2.(1) โครงการเสริม
100,000
สร้างจริยธรรมคุณธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และข้าราชการการเมือง

100,000

100,000

1.1.3.(1) โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและให้บริการประชาชน

200,000

200,000

200,000

1.2.1.(1) โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

50,000

50,000

50,000

1.2.2. (1) โครงการปลูกป่า
ธรรมชาติ

20,000

20,000

20,000

1.2.3.(1)โครงการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

10,000

10,000

หมายเหตุ
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ภารกิจตาม
มิติ
1.3 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน

รวม

โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

1.3.1.(1) โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน

100,000

100,000

100,000

1.3.2.(1) กิจกรรมส่งเสริม
สภาเด็กเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต
1.3.2.(2) โครงการถ่ายทอด
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
แก่เด็กและเยาวชน

10,000

10,000

10,000

50,000

50,000

50,000

จานวน 11 โครงการ

990,000

990,000

990,000

หมายเหตุ

7

มิติ
2. การบริหารราชการ
เพือ่ ป้องกันการทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562
มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

2.1.1.(1)มาตรการแสดง
เจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2 มาตราการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการออก
คาสั่งมอบหมายของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.2. (1) มาตรการสร้าง

-

-

-

ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
2.2.2.(2)กิจรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

2.3.1.(1)มาตรฐานการยก
ระดับการปฏิบัติหน้าทีต่ าม
หลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ี

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.3.2.(1)มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของผู้บริหารองค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.3 (1) มาตรการ
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน”
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อานาจ
หน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลัก
การบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ี

8
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์

2.5 มาตราการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

2.4.1.(1)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลทีม่ ีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
และบุคคลทีช่ ่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.4.2.(1)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลทีม่ ีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
และบุคคลทีช่ ่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.4.3.(1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลดารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.1.(1) มาตรการ
“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.2.(1) มาตรการ
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทัง้ ภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.3(1)มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวน 13 โครงการ

30,000

30,000

30,000

9

มิติ
3.การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน

ภารกิจตาม
มิติ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ทีเ่ ป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าทีข่ อง อปท.
ได้ทุกขั้นตอน

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562
มาตรการ
งบประมาณ (บาท)
3.1.1.(1) มาตรการ
“พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารข
ององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม”

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

5,000

5,000

5,000

3.1.2.(1)มาตรการ
ติดประกาศข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.ห้วยร่วม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.3.(1)มาตรการ
กากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

3.2.3.(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3 การส่งเสริมให้
3.3.1.(1) ส่งเสริมการมีส่วน
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร ร่วมของประชาชนในการ
กิจการของ อปท.
บริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.2(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวน 8 โครงการ

65,000

65,000

65,000

3.2 การรับฟังความ
3.2.1. (1)โครงการจัดเวที
คิดเห็น การรับและตอบ ประชาคม
สนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 3.2.2.(1) มาตรการ
“พัฒนาเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม”

รวม

10

มิติ
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ อปท.

ภารกิจตาม
มิติ

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2562 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ปี 2562
มาตรการ
งบประมาณ (บาท)

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามทีค่ ณะกรรม
การตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1.(1)โครงการจัดทาแผน
การตรวจสอบภายในประจาปี

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.1.2.(1) มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทาง
ทีส่ ามารถดาเนินการได้

4.2.1.(1)มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.2.2.(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.2.3(1)กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

4.3 การส่งเสริมบทบาท 4.3.1. โครงการฝึกอบรม
การตรวจสอบของ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพความรู้
สภาท้องถิ่น
ให้กับบุคลากร อบต.ห้วยร่วม
และผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น

150,000

150,000

150,000

4.3.2.(1) โครงการฝึกอบรม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพความรู้
ให้กับบุคลากร อบต.ห้วยร่วม
และผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น

150,000

150,000

150,000
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ภารกิจตาม
มิติ

มิติ

โครงการ/กิจกรรม
มาตรการ

4.4 เสริมพลังการมี
4.4.1. (1) กิจกรรมส่งเสริม
ส่วนร่วมของชุมชน
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้าน4.4.1. (1) กิจกรรมส่งเสริม
การทุจริต
ชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต

รวม
รวมทัง้ สิน้

จานวน 9 โครงการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

300,000

300,000

300,000

จานวน 41 โครงการ 1,385,000 1,385,000 1,385,000
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากร อบต.ห้วยร่วม และผู้นาท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติ การให้
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ศึกษาหา
ความรู้ และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาองค์กรและชุมชน
3.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร พนักงานและ
สมาชิกสภา
3.3 เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
6.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

2 – ๒๕๖๔)

8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากร สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์กร
10.2 เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
องค์กรให้เกิดความทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น
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1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและข้าราชการ
การเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าบุคลากรทุก
คนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝูายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝูายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝูายประจา
รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.ห้วยร่วมดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.ห้วยร่วมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3.๒ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
3.๓ แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง
3.๔ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3.๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสานึกในการกระทา
ความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
10.2 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมสามารถสร้างจิตสานึกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนความคิดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติ
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1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรม
ใหม่อยู่เสมอตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติของ
ท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพื่อให้การบริหารงานองค์กรเพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างทันท้วงที่
และถูกต้อง จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สาคัญของการพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
เท่านั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง ในการทางานสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรและพื้นที่ชุมชนตามอานาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนั้นยังนาบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการและประชาชนในเขตพื้นที่
3.๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน เกี่ยวกับการตอบข้อซักถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
ตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่
3.๓ เพื่อลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน เช่น ด้านการสร้างสัมพันธ์
ด้านการให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนแก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ

17
-27. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม อานวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ
10.2 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม ตอบข้อซักถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยของประชาชน
10.3 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและข้าราชการ
การเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าบุคลากรทุก
คนที่ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝูายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝูายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝูายประจา
รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.ห้วยร่วมดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.ห้วยร่วมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3.๒ เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
3.๓ แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง
3.๔ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
3.๕ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสานึกในการกระทา
ความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
10.2 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมสามารถสร้างจิตสานึกที่มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนความคิดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติ

20
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรม
ใหม่อยู่เสมอตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติของ
ท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพื่อให้การบริหารงานองค์กรเพื่อการพัฒนาเป็นไปอย่างทันท้วงที่
และถูกต้อง จึงมีความจาเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สาคัญของการพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะทาให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
เท่านั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ
ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง ในการทางานสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรและพื้นที่ชุมชนตามอานาจหน้าที่ของแต่ละบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนั้นยังนาบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการและประชาชนในเขตพื้นที่
3.๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน เกี่ยวกับการตอบข้อซักถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
ตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่
3.๓ เพื่อลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน เช่น ด้านการสร้างสัมพันธ์
ด้านการให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
3.๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนแก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม อานวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการ
10.2 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม ตอบข้อซักถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อสงสัยของประชาชน
10.3 ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
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1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยนั้น จะต้องเริ่มที่
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่สาคัญยิ่งในการปลูกฝัง ประชาชนให้รู้จักและคุ้นเคยกับ
พื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสาคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติ
บ้านเมืองในอนาคต และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยทุกแห่ง ที่
จะนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ 6.เพื่อให้ประชาชน ในตาบลห้วยร่วม สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจน
นาไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
3.๒ เพื่อให้ประชาชนในตาบลห้วยร่วม ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลห้วยร่วม มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ทั้งปวง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม จานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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-210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
10.2 ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
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1.2.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ โครงการปลูกปุาธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย ปัจจุบันโลก กาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate
Change)ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบลห้วยร่วม
3.๒ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
3.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน
3.4 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนในตาบลห้วยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จานวน 200 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)

25
-28. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชนใน
ตาบลห้วยร่วม มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตาบลห้วยร่วม
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชนใน
ตาบลห้วยร่วม เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชนใน
ตาบลห้วยร่วม ปลูกฝังให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
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1.2.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของแต่
ละบุคคลและองค์กร โดยคานึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมี
ผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก
นาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้
ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการ
พัฒนา อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ได้
ในระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันทากิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ และปูองกันแรงกระแทกทางลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุด
เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพื่อขยายขอบเขตความ
ร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศ
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมและกลุ่มเกษตรกรนาแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
3.๒ เจ้าหน้าที่อบต. สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารอบต.ห้วยร่วม และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
และประชาชน มีการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่อบต. สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารอบต.ห้วยร่วม สมาชิกกลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
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-29. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยร่วม/กลุ่มเกษตรกร ทุกระดับ ตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝุายจัดการ
10.2 เกิดความรู้ ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต. / กลุ่มเกษตรกร
10.3 เกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ผู้นาที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจานวนมากขึ้น
10.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่
ไม่ใช่ รวมทั้งสามารถขยายความเข้าใจและค้นหาตัวอย่าง ประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมได้
ในหลายรูปแบบ
10.5 เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่าย มีการติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
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1.3 จิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทาให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาวะการเป็นอยู่ของบุคคลในหน่วยงานตลอดถึงเด็กและเยาวชน ขาดการอบรม สั่งสอนให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงทา
ให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดังกล่าว ไม่เข้าใจ ขาดความรู้ หลงทาในสิ่งที่ไม่
เหมาะสมทาความผิดถึงขั้นถูกลงโทษและถูกจับกุมดาเนินคดีส่งเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และถูกศาลตัดสินส่งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและน้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา มี
ความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม เนื้อหาในบทสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ และสามารถ
นาหลักธรรมคาสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ เข้าใจในการใช้ชีวิตประจาวันได้
อย่างถูกต้อง เกิดความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และสร้างจิตสานึกใน คุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม จานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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-210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาในบทสวดมนต์และสามารถนาหลักธรรม
คาสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยปฏิบัติตนให้มีความอดทน มีจิตมั่นคงเป็นสมาธิ มีความสามัคคี
ในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะนาซึ่งกันและกัน มีจิตใจเอื้ออาทร เมตตากรุณา ในการดารงชีวิตประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาในบทสวดมนต์และสามารถนาหลักธรรม
คาสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกหัดกิจกรรมปฏิบัติตนให้มีความอดทนมีจิตมั่นคงเป็นสมาธิ มี
ความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือแนะนาซึ่งกันและกัน
10.4 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัยและเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและ
จริยธรรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการในกาสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีแนวคิดที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ มีทัศนคติ
และตระหนักในบทบาทและสร้างจิตสานึกในคุณธรรมและจริยธรรม
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1.3.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตสานึกของคนใน
ชาติให้มีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการดาเนินการ
2. จัดประชุมคณะทางานฯ
3. ดาเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่กาหนด
4 สรุปติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
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1. ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและ
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกและ
กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และ
ความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย
ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิด
คุณค่าทางสังคมและจิตใจทาให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่
เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละ
พื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่
ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดารงอยู่ในท้องถิ่น
การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้
เยาวชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนโดย
ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่
เกี่ยวพันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.๒ เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย
3.3 เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม จานวน 100 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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-26. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
10.2 เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม
และความเป็นไทย
10.3 เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสาคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
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1.3.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ โครงการปลูกปุาธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย ปัจจุบันโลก กาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( Climate
Change)ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว และ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซ
ออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบลห้วยร่วม
3.๒ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึก ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
3.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน
3.4 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนในตาบลห้วยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม จานวน 200 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
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-28. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชนใน
ตาบลห้วยร่วม มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตาบลห้วยร่วม
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชนใน
ตาบลห้วยร่วม เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและประชาชนใน
ตาบลห้วยร่วม ปลูกฝังให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 การแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อมาตรการ
มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ซึง่
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต C( orruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนาไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เห็นถึงความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ดาเนินการจัดทามาตรการการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
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-23. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ
รับรู้ของสาธารณชน
4. เป้าหมาย
1. การประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

6. วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารมอบนโยบาย
/มาตรการ/แนวทาง เพื่อปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต
2. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
3. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน
5. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม
2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
. ชื่อมาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
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-25. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อมาตรการ
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดทามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุม
2. จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3. ประชุมคณะทางาน
4. กาหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ
6. กากับติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
แนวทางในการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

– 2564
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-28. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีมาตรการปูองกันและกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง
2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
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1. ชื่อ/กิจกรรม กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาล
ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ
2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
2. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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-28. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า
2 ช่องทาง
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล
ประชาชนในพื้นที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
กาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการนา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อมั่นในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 70
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้
ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
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-26.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้
พิการ
6.5 จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
6.6 มีการนาระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์
(Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน
2. มีระบบการทางานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ
70
4. ลดจานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อกากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร
เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
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-21) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
2) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
4) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
5) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
5) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทา
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ.
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ
2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

47
2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อมาตรการ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมาย
อานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข
ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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-26. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ
2. จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ
3. จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
2. คาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ขาดการคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและบุคคล
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมจริยธรรมและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
- การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า
1 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
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-2-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
-พิจารณาคัดเลือก
4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทาทาเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และบุคคลที่
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบเพื่อ
บรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ขาดการคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตสานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและบุคคล
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
2. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรมจริยธรรมและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
- การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า
1 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
-พิจารณาคัดเลือก
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-24. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
6. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม
7. จัดทาทาเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมและมีจิต
สาธารณะ
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดาเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลาดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทา
กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. เป้าหมาย
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการ
2. ดาเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
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-24. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. จานวนบุคคลที่ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการดาเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องคานึงถึงหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิด
ปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือดาเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง
สาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่
กาหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือมาตรการและนาไปปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมหน่วยงาน
2. กาหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้
- ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ
- ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวก
พ้อง
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-2- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
4. กากับติดตามมาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
5. รายงานผลต่อผู้บริหาร
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการดาเนินการปรับปรุงข้อตกลง
การปฏิบัติราชการในปีต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

จากหน่วยงานภาครัฐ

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแล
และองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ
ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-2564
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-28. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
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2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อ
ดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
6. วิธีดาเนินการ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
2. จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียน
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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-210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอานาจหน้าที่

เพื่อดาเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
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-24. จัดทาข้อมูลแสดงการดาเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ
5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center
6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
7. จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน
5,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
2. จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
3. จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ติดประกาศข้อมมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมี
การติดประกาศข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พัฒนา
บอร์ดติดประกาศขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อกากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กาหนดไว้
รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กาหนดไว้
2. เพื่อกากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. กากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ
ที่กาหนด
2. กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานจัดทามาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. ประชุมคณะทางานฯ
2.1 กาหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากาลัง
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-2- การบริหารงบประมาณ การเงิน
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การคานวณราคากลาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
2.2 กาหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
3. ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณชน
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ
อย่างชัดเจน
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ 29 กันยายน 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาสาหรับมีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผน
ก้าวหน้าและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งโพจึงโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลประจาปี 2560 ขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่มากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม
3.๒ เพื่อให้มีการนาเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้นา
ข้อมูล หรือปัญหาไปกาหนดโครงการ/กิจกรรม
3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59
3.5 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดภายใต้การบริหารงาน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่อย่างจากัด และมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
4. เปูาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติการจัดทาโครงการฯ
6.2 ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
6.3 รายงานผลการจัดทาโครงการฯ
6.4 ประเมินผลการจัดทาโครงการฯ
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
– ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตาบลห้วยร่วม
10.2 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
10.4 ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการใน
การแก้ไข ความเดือดร้อนต่างๆ
10.5 ประชาชนในพื้นที่ตาบลทุ่งโพมีแผนพัฒนาสี่ปีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “พัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสาหรับประชาชน
3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน
3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
4. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีช่องทางสามารถสอบ ถาม ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วมให้มีช่องทางในการติดต่อ สอบถาม และร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1. จัดเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
4. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีช่องทางสามารถสอบ ถาม ร้องเรียน/ร้องทุกข์
7. จัดทารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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-210. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีช่องทางให้ประชาชนมีช่องทางสามารถสอบ ถาม ร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
2. จานวนช่องทางสอบ ถาม ร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสาคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โปร่งใส จึงได้จัดทา
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
4. เป้าหมาย
1. กากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2. กากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประชุมคณะทางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3. คณะทางานฯ กาหนดมาตรการในการกากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กาหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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-2- กากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน
- กาหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กาหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. คณะทางานฯ กากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามมาตรการ
6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
7. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4. มีการแจ้งผลการดาเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ
รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
4. มีการกากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กาหนดไว้
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดาเนินการโครงการ
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

6. วิธีดาเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
7. รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

และมี
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้
3. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

6. วิธีดาเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
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-21) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบตรวจสอบภายใน
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คาปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทางานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยัง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ
ประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรของ
องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. เพื่อนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและ
ปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จ
ของงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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-26. วิธีการดาเนินการ
1. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
โดยกาหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการ
กาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสาเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๓. มีการนาผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ
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4.1.2 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายใน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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-26. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ข้อ
6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทาแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก)
๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
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-2การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- นาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
- นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้นาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าว
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดาเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้
3. เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม

อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

6. วิธีดาเนินการ
1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
3. จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
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-21) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6. การจัดทาแผนการดาเนินงาน
7. การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
8. การติดตามและประเมินผล
9. การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –
2561) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการดาเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการ
ที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ทา
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
3. ประกาศรายงานผลการดาเนินการโครงการที่สาคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์
และที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ.
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10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัด
จ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากร อบต.ห้วยร่วม และผู้นาท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติ การให้
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ศึกษาหา
ความรู้ และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาองค์กรและชุมชน
3.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร พนักงานและ
สมาชิกสภา
3.3 เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
6.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

2 – ๒๕๖๔)

8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
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สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากร สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์กร
10.2 เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
องค์กรให้เกิดความทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ให้กับบุคลากร อบต.ห้วยร่วม และผู้นาท้องที่
ผู้นาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาชาติ การให้
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร จึงได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต. ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ศึกษาหา
ความรู้ และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาองค์กรและชุมชน
3.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร พนักงานและ
สมาชิกสภา
3.3 เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนา
ต่อไปอย่างยั่งยืน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและสถานที่ที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
6.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

2 – ๒๕๖๔)

8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากร สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาองค์กร
10.2 เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนา
องค์กรให้เกิดความทัดเทียมกับหน่วยงานอื่น
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4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ
เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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-27. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 แห่ง
2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการ
เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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-28. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 แห่ง
2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดขึ้น

