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คํานํา 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง ต่อเนื่อง ทําให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ท่ีจะต้องประสาน
ความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซ่ือสัตย์  สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ท่ี
ถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  

พร้อมท้ัง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติโดย
กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  (ปรับปรุง  พ.ศ.2562-2564)  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเนียมข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเนียม  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม 
คําสั่ง คสช. ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงเป็นนโยบาย
ระดับชาติ   
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ส่วนที่ 1  บทนํา 
 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร ( SWOT) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.มีโครงสร้างชัดเจน ครอบคลุมอํานาจหน้าท่ีตามภารกิจและ
สามารถเปลีย่นแปลงปรบัปรุงได้ตามภารกิจท่ีไดร้ับเพ่ิมข้ึนหรือถ่าย
โอน  

1.บุคลากรบางส่วน ยังขาดทักษะ ความรู ้ความเข้าใจระเบียบใน
การบริหารงาน  

2.มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทําแผน การทํางาน 
ร่วมกับประชาชน หน่วยงาน หรือส่วนราชการอ่ืน  

2.มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ คําเนียมวนมากทาให้การปฏิบัติของ
บุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ ์ 

3.มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซ่ึงเป็นเครื่องมือใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน  

3.บุคลากรมีน้อย ทําให้ต้องรับผดิชอบงานหลายอย่าง ในขณะท่ี
ภารกิจมากข้ึน ทําให้การทางานไม่มีความต่อเน่ือง  

4.มีสภา อบต.คําเนียม สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย  

4.ระบบการจัดเก็บข้อมลูไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลมุในทุกด้าน  

5.ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัตมิาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงทําให้เข้าใจปัญหาความเดอืดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

5.ปัญหา ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีมาก แต่
งบประมาณมีจํานวนจํากัด  จึงไม่สามารถตอบสนองและ
ดําเนินการให้ได้ทุกอย่างและยังไมท่ั่วถึง  

6.ผู้นํา ผู้บรหิาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  

6.บุคลากรยังไม่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการทํางานโดยเฉพาะใน
เรื่องของการเปิดเผยข้อมลูและการพร้อมรับการตรวจสอบ  

7.เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสดุ และ
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  

7.บุคลากรยังขาดจิตสํานึกการให้บริการท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม  

8.มีคําสั่งแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการบรหิารงานตามลําดับช้ัน   
9.ผู้บริหารท้องถ่ินกําหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย   
10.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเ้องตามภารกิจและกําลัง
งบประมาณ  

 

11.มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏบัิติงานอย่างเพียงพอ  
12.มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่าง
กว้างขวางและหลากหลาย  

 

13.มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
สะดวก  

 

14.มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงาน/การจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

 

15.มีการจัดกิจกรรมท่ีเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน เช่น จัดเวทีประชาคม การจัดประชุมหารือ ฯลฯ  
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 

1.มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอํานาจฯ  

1.อํานาจหน้าท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯบางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน  

2.แนวโน้มของรายได้ท่ีไดร้ับจัดสรรมากข้ึน ตามลําดบัแผน
กระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได ้ 

2.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอกับภารกิจท่ีถ่าย
โอนให้กับท้องถ่ิน  

3.มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ี และมศูีนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซ่ึงมี
ความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง  

3.การให้ความอิสระจากส่วนกลางยังไม่เต็มท่ี ยังต้องอยู่ภายใต้
การกํากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภมูิภาค ทําให้เกิดความลา่ช้าใน
การปฏิบัติงาน  

4.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานของ อบต. 

 
4.ความไม่แน่นอนของสภาวการณท์างเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลตอ่การพัฒนาท้องถ่ิน  

5.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มีความสะดวกคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน  

5.คนในท้องถ่ินมีปัญหาหน้ีสินอันเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
อาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวันในอัตราท่ีสูง  

6.มีศาสนสถานซ่ึงสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็น
แหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชน  

6.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทําให้มีงาน/หน้าท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ไมม่ี
บุคลากรมารองรับ  

7.มีการสนับสนุนงบประมาณในป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัด และอําเภอ 

7.ประชาชนไมส่นใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พ้ืนท่ี และไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ท้องถ่ินและของภาครัฐ  

8.นําข้อมูลจากการจัดทาเวทีประชาคมจัดทําโครงการ/กิจกรรม
หรือสนับสนุนด้านตา่งๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 

8.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน และ
ภาษาต่างประเทศ  

9.มีนโยบายด้านการปราบปรามการทุจริตท่ีชัดเจนและสอดรับ
กันในทุกระดับ 

9.ประชาชนยังไม่ตื่นตัวในการเข้ามาตรวจสอบการบริหารงาน
ของ อบต. เท่าท่ีควร  

 10.มีหน่วยงานท่ีดําเนินการดา้นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างชัดเจนทุกจังหวัด เช่น สตง. ปปช. ปปท. 

10.การดําเนินงานของฝ่ายตรวจสอบเป็นไปอย่างล่าช้า  

 11.การแพร่ระบาดของยาเสพติด  

 12.ภัยธรรมชาต ิเช่น น้าท่วม ฯ 

 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจจะมีวัตถุประสงค์สําคัญ 
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เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ใน
ทํางานปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก     

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให้
เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซ้ือ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทํา
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซ่ึงได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัว
โลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้
เห็นว่าประเทศไทย           เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็นสังคมท่ี
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน   
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จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  จึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต (ฉบับปรับปรุง)  (พ.ศ. 2562-2564)  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน    ท้องถ่ิน 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม รวมถึงประชาชนในตําบล 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ      
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเนียม 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม     
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิด      
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคํา
เนียม  ท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต   
และประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมรวมถึง
ประชาชนในตําบล   มีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเนียม ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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ส่วนท่ี 2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปรับปรุง (พ.ศ. 2562 – 2564) 
มิติ  ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน 
และฝ่ายประจําของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
 (1) กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
 (2) โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคลากรของ อบต.
คําเนียม 

 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักใน
การประพฤตติามประมวลจริยธรรม 
  (1) กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกบัการส่งเสริมการดําเนินชีวิตและ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่
จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแหง่
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อน  
(1) มาตรการการจัดทําคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

  
 
- 

 
 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป.* 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 

 1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถ่ิน 

1.2.1 สรา้งจิตสํานึกและตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชนทราบ (website , 
facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์)  
1.2.2 สรา้งจิตสํานึกและตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
(1) โครงการออกบริการจัดเกบ็ภาษีนอก
สถานท่ี 
(2) โครงการรณรงค์ชุมชนตําบลคําเนียม
สะอาด 
 (3) โครงการตามแนวพระราชเสาวนีย ์

 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
20,000 

 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
- 
 

20,000 

 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 

- 
 

20,000 

 
 

ทุกส่วน 
 
 
 
 

กองคลัง* 
 

ทุกส่วน 
 

ทุกส่วน* 
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มิติ  ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ
  1.2.3 สรา้งจิตสํานึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการ “365 วัน” 
คําเนียมพัฒนาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 

สป.* 

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1สร้างจิตสํานึกและตระหนัก
ในความซ่ือสัตย์สุจริต 
(1) โครงการครอบครัวคุณธรรมนํา
สังคมเข้มแข็ง 
 1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 

ก.สวัสดิการ 
สป. 
 
 
 
ก.สวัสดิการ 
สป. 

มิติท่ี 1 รวม 3 มาตรการ  7  โครงการ  440,000 440,000 440,000  

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

-มาตรการประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

- - - สป. 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม 
(1) มาตรการออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานเงินงบประมาณ การ
จัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
(1) กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/
กระบวนการจัดซ้ือจัดจา้งท่ีโปร่งใส
และเปิดเผยมีระบบป้องกันการ
ทุจริต 
(2) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้าน
การจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

  
 
 - 

 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

ทุกส่วน 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง/
สป. 

กองคลัง 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ 

  2.2.3 สรา้งความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
(1) การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 
(2) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540 
(3) โครงการรวมพลังสร้างคําเนียม
ใสสะอาด 

  
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

สป. 
 

ทุกส่วน 
 
 

สป. 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการดําเนินการ
เก่ียวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(1) กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(2) กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเก่ียวกับสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจใน 
อปท. 
(1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการการมอบอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) มาตรการการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน 
 

ทุกส่วน 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชเูกียรติที่มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
(1) กิจกรรมพ่อ-แม่ดีเด่น 
(2) กิจกรรมค้นหา ยกยอ่ง 
เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีคําเนียม” 

  
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

ก.สวัสดิการ 
สป. 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบการ
ทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการใหม้ีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ
การบริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
(1) มาตรการจัดทําข้อตกลงใน
การปฏิบัติราชการ 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด 
อําเภอที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(1) กิจกรรมการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
 

2.5.3 ดําเนินการใหม้ี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน 
(2) มาตรการ ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียน และการ
แจ้งผลการร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

ทุกส่วน 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 

มิติท่ี 2 รวม 7 มาตรการ 10 กิจกรรม 
1  โครงการ 

 20,000 20,000 20,000  
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 3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

3.1 จัดให้มแีละ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมาย 
 (1) มาตรการปรับปรุงและ พัฒนาศูนยข์้อมูล
ข่าวสาร 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กําหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญ
และหลากหลาย”  
(2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และการรับเร่ือง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
(3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง ท่ีประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบล”  
(2)กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้าน
การจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
(3) โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.คําเนียม 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

สป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกส่วน 

 

กอง

คลงั 

 

 

 

สป. 

 

 

 

 

สป. 

 

 

ก.คลงั 

 

สป. 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
(1) โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 
(2) โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับทราบ
ปัญหาความต้องการ 
3.2.2 มชี่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1) การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน  

  

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกส่วน 

สป. 

 

 

 

 

สป. 

 

สป. 
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  3.2.3 มีรายงานหรือหนังสือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
(1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
(2) กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

สป. 

 

 

สป. 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัทําแผนพัฒนา การ
ทํางานงบประมาณ  
(1) มาตรการ การแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา 
(2) โครงการการจัดประชาคมเพ่ือ
รับทราบปัญหา ความต้องการ 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมส่งเสริมให้มรีะบบ/
กระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างทีโ่ปร่งใสและ
เปิดเผยมีระบบป้องกันการทจุริต  
3.3.3 ดําเนินการใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏบิตัิงาน 
(1) มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
- 
 

10,000 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

10,000 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 

 

สป. 

 

สป. 

 

 

 

ก.คลงั 

 

 

 

 

สป. 

มิติท่ี 3 รวม 6 มาตรการ  7 กิจกรรม  
4 โครงการ 

 10,000 10,000 10,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหตุ 

4.การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน

การควบคุมภายตาม
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด 

4.1.1 มีการจัดทํารายงาน
การจัดทําระบบควบคุม
ภายในให้ผู้กํากับดูแล  
(1) กิจกรรมการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 

  
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

ทุกส่วน 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้ 

(1) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
รับทราบ 
(2) มาตรการ แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 - 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ก.คลัง 
 
 

สป. 

 4.3 การสง่เสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ให้มีความรู ้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตาม กฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
(1) โครงการฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การ 
ปฏิบัติงานและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

300,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

 

 4.4 การเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการ
ดําเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
(2) กิจกรรม มีป้าย
ประชาสัมพันธก์รณีพบเห็น
การทุจริต 

  
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 2 มาตรการ  3 กิจกรรม  
1 โครงการ 

 300,000 300,000 300,000  
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ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการ  
มิติท่ี ๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 

ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการดําเนินชีวิต และ
พัฒนาตนเองตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาลภายใต้การ
บริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความสําคัญและมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม 
เช่น การออกกฎหมายท่ีมีมาตรการและบทลงโทษท่ีรุนแรงต่อผู้กระทาความผิดในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ัง
ในส่วนของข้าราชการประจํา ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  
เหตุผลสําคัญท่ีทําให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมท่ีต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็น
เวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังสะสมมานาน
และเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็น วัฎจักรและเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนในทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อ
ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล้วนแต่มีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF (International 
Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
ประเทศไทยต้องนําหลักเกณฑ์การบริหารจัดการท่ีดี เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ  โดยยึดหลัก 6 
ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
รับผิดชอบ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ให้ความสําคัญต่อปัญหาดังกล่าว จึง
ได้กําหนดจัดกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามหลักศาสนา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล  

ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างคําเนียม  ใสสะอาด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการท่ีดี เพ่ือให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ิน 
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3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม เกิดจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
 6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาการอนุมัติ  
6.2 เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
6.3 ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย  
6.4 ดําเนินงานตามโครงการ  
6.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  

-  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80  
10.2 ปลูกจิตสํานึกให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกฯ  พนักงาน  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชน 

ในการยึดหลักคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต 

 

ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรม ศึกษา ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม   
2.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจและหน้าท่ีในการ 
จัดทําบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67   และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  และดําเนินการตามนโยบายของรัฐ กระทรวง กรม  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด  ซ่ึงรัฐบาลได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ โดยให้ทุกภาคส่วนดําเนินการ

ขับเคลื่อน  แผนบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ  ได้นํานโยบายดังกล่าวมากําหนดเป็น 
“โครงการจังหวัดสะอาด” และได้กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการขยะทุกระดับ องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม

เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการขยะระดับจังหวัด  ตลอดจนการน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  และการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  เม่ือ

บุคลากรในหน่วยงานได้นําไปปฏิบัติแล้ว  จะส่งผลให้สามารถดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท รู้เท่าทัน รู้จักประมาณ
ตนเอง และมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ทําให้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

คอรัปชั่นในองค์กรมีประสิทธิภาพ  เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคนขององค์กร  ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีมี 

ความสําคัญยิ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์  มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือนํามาประยุกต์ 
ปรับใช้ในการบริหารงานตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ได้ตระหนักถึงอํานาจหน้าท่ีและความจําเป็นต่อการ 
พัฒนาคนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทํา “โครงการอบรม ศึกษา ดู
งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลคํา
เนียม”   เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
แนวความคิดทฤษฎีใหม่ท่ีจะสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ี  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจอย่างสูงสุดต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  และนําความรู้  ประสบการณ์ 
 ท่ีได้รับมาประยุกต์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.คําเนียมให้มีวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เหมาะสมเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน สังคม ประเทศและระหว่างประเทศ 

4. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี   เสริมสร้างขบวนการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์  กับองค์กรอ่ืน  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
6. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้การ
เสียสละ  และมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ      

-คณะผู้บริหาร อบต.                                      จํานวน   4   คน 
-พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง                      จํานวน  30  คน 
-สมาชิกสภา อบต.คําเนียม                               จํานวน  20  คน 

                                            รวมท้ังสิ้น                 จํานวน   54  คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  มีองค์ความรู้ใหม่ และประสบการณ์ตรงสามารถนํามาประยุกต์ 
ปรับใช้ กับตนเอง องค์กร  และขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ     

5.1 ฝึกอบรม  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
5.2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีพ้ืนท่ี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 
5.3 ฝึกอบรมประเมินและสรุปผลการดําเนินโครงการ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

6.วิธีดําเนินการ 
                          - ประชุมชี้แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
                          - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
               - จัดเตรียมหลักสูตรอบรม กิจกรรม สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานท่ี
พัก และสถานท่ีศึกษาดูงาน 
                         -ขออนุมัติจัดทําโครงการอบรม จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ดินทางไปศึกษาดูงาน 
                          - ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินการ รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
7.ระยะเวลาดําเนินการ       

 ( พ.ศ.2562-2564) 
8.งบประมาณ   
  จํานวนเงิน  300,000.- บาท  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 

1.มีการศึกษาเปรียบเทียบในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  และนําความรู้  ประสบการณ์ ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

2. บุคลากรของ อบต.คําเนียมมีวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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3.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานมีองค์ความรู้ใหม่ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตําบลให้เหมาะสมเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน สังคม 
ประเทศและระหว่างประเทศ 

4. เกิดความรักความสามัคคี   เสริมสร้างขบวนการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการประสานความสัมพันธ์  กับองค์กรอ่ืน  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  

แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้การเสียสละ  และมุ่ง
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ลําดับท่ี 3 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและตระหนักทีจ่ะไม่กระทําอันเกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 
ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็น
กลไกสําคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ  
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องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบล ข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมท้ัง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  อําเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   
6. วิธีดําเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ลําดับท่ี 4  

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้ประชาชนทราบ (website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์)  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะเป็น
ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลง ท้ังนี้การสร้างจิตสํานึกและ ความตระหนักรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตในกรณีศึกษา
ต่างๆ ซ่ึงจะนําไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงาน และประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จนเกิดเป็น

ความร่วมมือ ซ่ึงจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
6. วิธีดําเนินการ  

นําข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ข้อมูลจาก สานักงาน ป.ป.ช. และ คําพิพากษา
ในคดีเก่ียวกับการทุจริตเผยแพร่ผ่านทาง website , facebook , line และบอร์ดประชาสัมพันธ์  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   (ปี พ.ศ.2562-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบล  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของช่องทางการสื่อสารท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ : ร้อยละ 100  
10.2 ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเกิดจิตสํานึกและมี

ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

ลําดับท่ี 5 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
2. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศ ท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทาได้เท่าท่ีจาเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับ
มีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วน 
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ท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับ
คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก 

และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงท่ีคนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง ท่ีคนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ี
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต 
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเนียม  บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
คําเนียม  ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้อง  
6.2 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.3 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมและทุกส่วนราชการ 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้  
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

2.2   มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯโดยยึดถือตามกฎหมาย ระเบียบ
อย่าง เคร่งครัด 

ลําดับท่ี 6 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปร่งใสและเปิดเผยมีระบบป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีการแข่งขันราคา
อย่างเสรี เพ่ือความเป็นธรรม และเป็นการสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการให้ภาคประชาชนร่วมมือป้องกันการทุจริต เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี  
3.3 เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ  
3.4 เพ่ือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง และประพฤติมิชอบในการจัดจ้างภาครัฐ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละครั้งมีการบันทึกความเห็นตามแบบรายงานผลการสังเกตการณ์

ของภาคประชาชนทุกคน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ตรวจสอบงบประมาณในการดําเนินการ  
6.2 ขอความร่วมมือสํานักการช่าง ออกแบบแปลนและประมาณราคา  
6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกําหนดราคากลาง  
6.4 จัดทํารายงานขอจ้าง ขอความเห็นชอบผู้มีอํานาจ  
6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง  
6.6 ดําเนินการตามกระบวนการ  และประกาศผลการเสนอราคา  
6.7 ทําสัญญาจ้าง  
6.8 ตรวจรับงานจ้าง  
6.9 เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  

- 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ : ร้อยละ 80  
10.2 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

ลําดับท่ี 7 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
             กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน

การ 
จัดหาพัสดุ  
6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ 
เก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

ลําดับท่ี 8 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง   
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น การท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา 69/1ท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กําหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้างให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบ
กัน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ จัดซ้ือ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560  
จํานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซ้ือจัด 
จ้างท้ังหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างได้ 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ลําดับท่ี 9 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม
อํานาจหน้าท่ี  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของอปท.และในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ 
หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่ การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การ 
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บริหารส่วนตําบล  ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการและให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีในเขตตําบลคําเนียม 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 6.2 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
 6.3 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน  จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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ลําดับท่ี 10 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
จะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดลงได้ 

ท้ังนี้นอกจากการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว สิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้การป้องกัน
การทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ท้ังนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

พ้ืนท่ีภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
6. วิธีดําเนินการ  

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ผ่านทาง website , facebook , line , บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ     - 
9. ผู้รับผิดชอบ   ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 90  
10.2 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สามารถร่วมตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
คําเนียม 
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ลําดับท่ี 11 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการรวมพลังสร้างคําเนียมใสสะอาด  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน ซ่ึงรัฐบาลภายใต้การ
บริหารงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้ให้ความสําคัญและมีการปราบปรามอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม 
เช่น การออกกฎหมายท่ีมีมาตรการและบทลงโทษท่ีรุนแรงต่อผู้กระทําความผิดในการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท้ัง
ในส่วนของข้าราชการประจํา ข้าราชการการเมือง และภาคธุรกิจเอกชนท่ีเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบราชการไทย ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาประเทศโดยภาพรวม  

เหตุผลสําคัญท่ีทําให้ปัญหาการทุจริตยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรม
และค่านิยมท่ีต้องการความสะดวกสบาย ยกย่องคนท่ีมีฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมา
เป็นเวลานาน ประกอบกับ ปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมท้ังการละเลยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีเรื้อรังสะสม
มานานและเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการทุจริตมีลักษณะเป็นวัฎจักรและเครือข่ายท่ี
เกิดข้ึนในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย การ
ทุจริตต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง การทุจริตในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงล้วนแต่มี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง และจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2540 ส่งผลให้ IMF 
(International Monetary Fund) กองทุนการเงินระหว่างประเทศต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารด้านการเงิน 
ซ่ึงเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยต้องนําหลักเกณฑ์การบริหารจัดการท่ีดี เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ 
โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม 
และหลักความรับผิดชอบ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้ให้ความสําคัญต่อปัญหาดังกล่าว 
จึงได้กําหนดจัดโครงการรวมพลังสร้างคําเนียมใสสะอาด  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีตอบสนองต่อหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการท่ีดี เพ่ือให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถ่ิน 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริต โปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 

พนักงานจ้าง  และเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  พนักงานจ้าง  มีจิตสํานึก ค่านิยมและ

วัฒนธรรม เรื่อง ความซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ “คําเนียมใส
สะอาด”  

3.3 เพ่ือหาแนวทาง ประสานความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต อันนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  พนักงานจ้าง 
4.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาการอนุมัติ  
6.2 เตรียมดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ  
6.3 ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย  
6.4 ดําเนินงานตามโครงการ  
6.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  

8. งบประมาณดําเนินการ  
20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ร้อยละของจํานวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านการประเมินความรู้ : ร้อยละ 80  
10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน  พนักงานจ้าง มีจิตสํานึก ค่านิยมและวัฒนธรรม เรื่อง ความซ่ือสัตย์ 

สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริต โปร่งใส  
10.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต อัน 

ไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน 

 

2.3   มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
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ลําดับท่ี 12 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                           
            กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน                  
2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียม จึงได้จัดทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย  
3.วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้สั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลคําเนียม  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ 
ใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการให้บริการท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด ท่ีผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ประชาชนทราบ   พร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให้ประชาชนมี

ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์         
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับท่ี 13  

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                กิจกรรมพ่อ – แม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล
ท่ี 9 เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
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 พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงอําเภอกันทรารมย์  ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่
แห่งชาติเป็นประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชน
ชาวไทยท่ีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ท่ีมี
ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 50 (7) ท่ีกําหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนิน
กิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จึงเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนท่ีตําบล   เพ่ือเข้าร่วมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับท่ีดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าท่ีอันสําคัญยิ่งของพ่อและแม่ ท่ีสําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนใน
ชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ต้ังม่ันอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  
ร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ท่ีว่าการอําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
6. วิธีดําเนินการ     
  6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอชื่อจากหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นท่ีผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดส่งพ่อ-แม่ดีเด่นเพ่ือเข้าร่วมพิธีการมอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณ ในวันสําคัญ 
ท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  
- มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย  
10.2 ผลลัพธ์  
- พ่อ แม่ดีเด่นท่ีได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี  
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

ลําดับท่ี 14 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     กิจกรรมค้นหา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีคําเนียม” 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันข้าราชการไทยยังคงเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ  ถ้าข้าราชการไทยมีค่านิยม
สร้างสรรค์  5 ประการ  คือ  
1.กล้ายืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง  หมายถึง  ยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม  ชอบธรรม  เสียสละ  อดทน 
ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ 
2.ซ่ือสัตย์  และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา  มีหลักธรรม แยกเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อประชาชน  ต่อผลการปฏิบัติงาน  ต่อ
องค์กร  และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ  
3.โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง  ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  ให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องได้  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย  
4.ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง  การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังในการ
ให้บริการ  ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ําใจ  เมตตา  เอ้ือเฟ้ือ 

     5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง  ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนด  ทํางานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและ
ส่วนรวม 
    ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า  เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง  เน้นการทํางานโดยยึด
ผลลัพธ์เป็นหลัก 

เป็นหลักสูงสุดในการปฏิบัติงานแล้ว  จะทําให้เกิดวัฒนธรรมในการทํางานใหม่ตามแผนปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการภาครัฐ  ส่งผลให้งานราชการมีประสิทธิภาพสูงสุด  ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกท่ีประชาชนทําให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุข  สังคมไทยมีเสถียรภาพและเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับจากนานา
ประเทศสําหรับการแข่งขันในเวทีโลก 
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3.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชการผู้ประพฤติประปฏิบัติชอบ 

 2.เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับข้าราชการคนอ่ืนๆ 
 3.เพ่ือให้ข้าราชการได้ตระหนักในการปฏิบัติงานตามแบบอย่างท่ีดี 
4.เป้าหมาย 
 -ผู้บริหาร  พนักงาน พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน 
6. วิธีดําเนินการ     
  6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ท่ีถูกเสนอชื่อ 
 6.2 คณะกรรมการฯ เสนอผู้ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบ 

และเห็นชอบ  
6.3 ประกาศผู้ได้รับรางวัล “คนดีศรีคําเนียม” 
6.4 พิธีการมอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณและประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่ัวกัน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต  
- มีข้าราชการต้นแบบ 
10.2 ผลลัพธ์  
- ผู้บริหาร  พนักงาน พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกคนมีค่านิยมในการปฏิบัติราชการท่ี
สร้างสรรค์ 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต           
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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ลําดับท่ี 15        

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการ       “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กร ท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียม จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงานภายในองค์กรท่ีจะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และถือปฏิบัติ 

 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อําเภอท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลําดับท่ี 16 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการจัดทํารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต”  

ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจว่าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะ
บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3.2 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียม   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แจ้งทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จัดทําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  เพ่ือ
บรรจุแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

6.2 แจ้งทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปีงบประมาณนั้น  ปรับปรุงและจัดทําโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ  เพ่ือบรรจุแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณถัดไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณดาเนินการ           -  
9. ผู้รับผิดชอบ       สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีได้รับการดําเนินการติดตาม : ร้อยละ 100 
10.2 มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2.5.3 ดําเนินการให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 

ลําดับท่ี 17  

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                                                                                                                  
มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน”                                                                                    
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคําร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการ
เรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคําเนียม  ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 

ลําดับท่ี 18 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                         

มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งผลการร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสรื้ ง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล 
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ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียม ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย  

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมทุกคน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  

6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีมูล  
6.3 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการดําเนินการภายใน ไม่เกิน 15 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที ่ 
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มิติที่  3 การส่ ง เส ริมบทบาทและการมีส่ วน ร่วมของภาคประชาชน                                           
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ทุกข้ันตอน              

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ลําดับท่ี 19 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ                   

“ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”   
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีทําการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล 
คําเนียม จึงได้ให้มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซ่ึงได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ให้บริการ ณ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมี เจ้าหน้าท่ีประจํา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จํานวน 1 แห่ง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ             -  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี
กําหนดให้ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ลําดับท่ี 20 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย  
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3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่  
1) แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2) งบประมาณรายจ่ายประจาปี  
3) แผนการดําเนินงาน 4) แผนอัตรากาลัง  
5) แผนการจัดหาพัสดุ 6) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
7) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 8) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  9) งบแสดงฐานะทางการเงิน  
10) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน  11) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
12) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
13) ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวน ประเภทข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 

ลําดับท่ี 21  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ            

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียมและการรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”                                                           
2.หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง 
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ 

เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
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ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดย
มิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซ้ือ จัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

ลําดับท่ี 22 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคําเนียม                                     
2.หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีสําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีอยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี  
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจํา 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของอปท.  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

ลําดับท่ี 23 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ เพราะประชาชนมีสิทธิสมบูรณ์ท่ีจะเข้าถึงและรับรู้ เพ่ือท่ีจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นอันเป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

ในฐานะหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการประชาชน โดยบริหารจัดการ ตามนโยบายของคณะ
ผู้บริหารท่ีมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง สมดุลกับนโยบายในระดับประเทศ 
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ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการของหน่วยงานผ่านทางเอกสาร เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน อาทิ นโยบาย งบประมาณการจัดซ้ือ –จัด
จ้าง โครงการ กิจกรรม และผลงานในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกสู่ประชาชน ต้องการมุ่งเน้นให้
เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วม
เสนอแนะผ่านทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม จึงนับได้ว่าเป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว 
การดําเนินงาน  อาทิ กิจกรรม ผลการดําเนินการโครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  

3.2 เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีดีกับองค์กรและประชาชน อันจะนํามาซ่ึงความร่วมมือของประชาชน  
3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวดราคา บทความด้านวิชาการ ข้อกฎหมายและอ่ืนๆ ท่ี  
3.4 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร พนักงานและประชาชนผ่าน

ทางคอลัมน์ต่าง ๆ ภายในเล่ม  
3.5 เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขต อบต.คําเนียม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการดําเนินงานและกิจกรรมของ

หน่วยงาน  ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างน้อยปีล่ะ  1 ครั้ง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 นําเสนอโครงการ  
6.2 จัดประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนดรายละเอียดขอบเขตการจัดทํา  
6.3 จัดประชุมคณะทํางานร่วมพิจารณาเนื้อหาและรูปแบบ 
6.4 ดําเนินการแจกจ่ายเอกสารตามกลุ่มเป้าหมาย  
6.5 ประเมินผลโครงการ  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) 
8.งบประมาณ     - 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ได้รับเอกสาร : ร้อยละ 80  
10.2 ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึนและมีแรงกระตุ้นเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์กรส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน

ในท้องถ่ินลําดับท่ี 24  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการ อบต.คําเนียมบริการประชาชนเคลื่อนท่ี                                 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนท่ี บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพ่ือ
สํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้บริการในด้าน
ใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ี อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน
โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยท่ีสุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลซ่ึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ ฯ  

4. เป้าหมาย  
นําบริการในหน้าท่ีของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน

ชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  จํานวน  10  
หมู่บ้าน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

ดําเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าท่ีท่ีจะนําไปให้บริการแก่ประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหมด  
3. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี (ร่วมกับการประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน) 
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4. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
6. นํากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน  
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตตําบล   ซ่ึงได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมท้ังได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม อย่างท่ัวถึง  
10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยู่ในเขตตําบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนตําบลร่วมรับฟัง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล และความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 

ลําดับท่ี 25 
1. ช่ือโครงการ /มาตรการ/กิจกรรม  โครงการการจัดประชาคมตําบลคําเนียม เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายท่ีค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  จึงได้จัดทําโครงการการจัด
ประชาคมตําบลคําเนียม ข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 

 
 
 
 



 

 

 
-50- 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
7. งบประมาณ       - 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก                  
ลําดับท่ี 26     

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ    
การดําเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบล    

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน 

4. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อน  หรือผู้มีส่วนได้เสียท่ี

เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 
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ระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
๖. วิธีดําเนินการ  

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหา 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
1. ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 045 651488  
3. ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์  

๘. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
10.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
ลําดับท่ี 27     

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน / 
-ตู้รับข้อร้องเรียน  
-จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์  
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผล
การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ  

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดฯ  จึงจัดทําช่องทางรับข้อร้องเรียนข้ึน ซ่ึงในกรณีการร้องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล 
จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับ
ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้มีหลากหลายช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  และเพ่ิมความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

-ช่องทางการรับข้อร้องเรียนสําหรับประชาชนท่ัวไป  
-ตู้รับข้อร้องเรียน -จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
-ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  

6. วิธีดําเนินการ  
รับจากช่องทางท่ีได้รับการร้องเรียนและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 1 วันทําการ เพ่ือ

ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  

-  
9. ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของจํานวนช่องทางท่ีประชาชนสามารถร้องเรียนได้ : ร้อยละ 100  
10.2 ผู้ใช้บริการหรือผู้ท่ีต้องการร้องเรียนมีตัวเลือกหลายช่องทางและมีความสะดวกในการร้องเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลําดับท่ี 28 
1.ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม    กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม   
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วภายในไม่เกิน 15 วันทําการ   
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม   
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับท่ี 29 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
ตําบลคําเนียม  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียมและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา ท่ี ประชาคม 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๑ คณะ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   บางตําแหน่ง ในปัจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

 จึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ท่ีกําหนด  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตตําบลคําเนียม   ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ลําดับท่ี 30 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมส่งเสริมให้มีระบบ/กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีโปร่งใสและเปิดเผยมีระบบป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีการ
แข่งขันราคาอย่างเสรี เพ่ือความเป็นธรรม และเป็นการสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยการให้ภาคประชาชนร่วมมือป้องกันการทุจริต เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเสรี  
3.3 เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้จ่ายงบประมาณ  
3.4 เพ่ือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง และประพฤติมิชอบในการจัดจ้างภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนผู้เข้าร่วมในการจัดซ้ือ จัดจ้าง หรือสังเกตการณ์ในแต่ละครั้งมีการบันทึกความเห็นตามแบบ

รายงานผลการสังเกตการณ์ของภาคประชาชนทุกคน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ตรวจสอบงบประมาณในการดําเนินการ  
6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือ จัดจ้างโดยให้มีตัวแทนภาคประชาชน  
6.4 จัดทํารายงานขอจ้างขอความเห็นชอบผู้มีอํานาจ  
6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือ จัดจ้างโดยให้มีตัวแทนภาคประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ     - 
9. ผู้รับผิดชอบ    กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้เข้าร่วม : ร้อยละ 80  
10.2 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และเกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

3.3.3 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ลําดับท่ี 31 

1.ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม   

กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม   มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมให้ อปท.มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคําเนียม และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน/องค์การบริหารส่วนตําบล 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในคณะทํางานกับและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ 
 8 การติดตามและประเมินผล  
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้เข้าร่วม : ร้อยละ 80  
10.2 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
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ลําดับท่ี 32  

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
      กิจกรรมการจัดทํารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม จึงได้มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบตามแบบ

ท่ีระเบียบฯ กําหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต    ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ      ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ      (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ      ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้  

ลําดับท่ี 33 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ   
2. หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปิดเผยต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตตําบลคําเนียม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม ภายในเก้าสิบ 
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 

ลําดับท่ี 34 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรม ศึกษา ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม   
2.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอํานาจและหน้าท่ีในการ 
จัดทําบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67   และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และดําเนินการตามนโยบายของรัฐ กระทรวง กรม  ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด  ซ่ึงรัฐบาลได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ โดยให้ทุกภาคส่วนดําเนินการ
ขับเคลื่อน  แผนบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามเป้าหมาย จังหวัดศรีสะเกษ  ได้นํานโยบายดังกล่าวมากําหนดเป็น 
“โครงการจังหวัดสะอาด” และได้กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการขยะทุกระดับ องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม
เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการขยะระดับจังหวัด  ตลอดจนการน้อมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  และการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  เม่ือ
บุคลากรในหน่วยงานได้นําไปปฏิบัติแล้ว  จะส่งผลให้สามารถดํารงตนอยู่ในความไม่ประมาท รู้เท่าทัน รู้จักประมาณ
ตนเอง และมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ทําให้การป้องกันปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กรมีประสิทธิภาพ  เป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคนขององค์กร  ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ีมี 
ความสําคัญยิ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์  มีคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือนํามาประยุกต์ 
ปรับใช้ในการบริหารงานตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  ได้ตระหนักถึงอํานาจหน้าท่ีและความจําเป็นต่อการ 
พัฒนาคนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทํา “โครงการอบรม ศึกษา ดู
งานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตํา ”  
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  เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิด
ทฤษฎีใหม่ท่ีจะสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ี  อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  และนําความรู้  ประสบการณ์ 
 ท่ีได้รับมาประยุกต์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.คําเนียมให้มีวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เหมาะสมเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน สังคม ประเทศและระหว่างประเทศ 

4. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี   เสริมสร้างขบวนการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์  กับองค์กรอ่ืน  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
6. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้การ
เสียสละ  และมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.เป้าหมายของโครงการ 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ      

-คณะผู้บริหาร อบต.                                      จํานวน   4   คน 
-พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง                      จํานวน  30  คน 
-สมาชิกสภา อบต.คําเนียม                               จํานวน  20  คน 

                                            รวมท้ังสิ้น                 จํานวน   54  คน 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  มีองค์ความรู้ใหม่ และประสบการณ์ตรงสามารถนํามาประยุกต์ 
ปรับใช้ กับตนเอง องค์กร  และขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.พ้ืนท่ีดําเนินการ     

5.1 ฝึกอบรม  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
5.2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีพ้ืนท่ี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย 
5.3 ฝึกอบรมประเมินและสรุปผลการดําเนินโครงการ  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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6.วิธีดําเนินการ 
                          - ประชุมชี้แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
                          - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
               - จัดเตรียมหลักสูตรอบรม กิจกรรม สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานท่ี
พัก และสถานท่ีศึกษาดูงาน 
                         -ขออนุมัติจัดทําโครงการอบรม จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ดินทางไปศึกษาดูงาน 
                          - ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดําเนินการ รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ          ( พ.ศ.2562-2564) 

8.งบประมาณ        จํานวนเงิน  300,000.- บาท  
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ     สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพท์ 

1.มีการศึกษาเปรียบเทียบในการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ  และนําความรู้  ประสบการณ์ ท่ีได้รับมา
ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

2. บุคลากรของ อบต.คําเนียมมีวิสัยทัศน์ และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานมีองค์ความรู้ใหม่ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตําบลให้เหมาะสมเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของชุมชน สังคม 
ประเทศและระหว่างประเทศ 

4. เกิดความรักความสามัคคี   เสริมสร้างขบวนการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการประสานความสัมพันธ์  กับองค์กรอ่ืน  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  

แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
6. ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสร้างภูมิคุ้มกัน

ด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการกระทําความดี รู้จักการให้การเสียสละ  และมุ่ง
ปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต                      
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต                                                            

ลําดับท่ี 35  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ         

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน   
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ

พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตําแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชั่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชน 
เกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น
ได้  

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนตําบล 
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ลําดับท่ี 36 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   

กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นท่ีทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี  ได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตตําบลคําเนียม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์   
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าท่ีทําการ องค์การบริหารส่วนตําบล 
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ   
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคําเนียม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 


