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สว่นท่ี 1
บทนำา

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
การว่าบเคราะหาคว่าามเสี3ยงในการเกบดการทจจรบติในองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น มวี่าัติถุจประสงคาเพ่3อติุองการ

บัดงชี้คว่าามเสี3ยงขึองการทจจรบติที3มีอย่ดในองคากรโดยการประเมบนโอกาสขึองการทจจรบติที3อาจเกบดข้้ึน ติลอดจนบัจคคล
หร่อหนดว่ายงานที3อาจเกี3ยว่าขุึองกับัการกระทำาทจจรบติ เพ่3อพบจารณาว่าดาการคว่าบัคจมและการปอองกันการทจจรบติที3มีอย่ด
ในปจจจจบัันมีประสบทธบภาพและประสบทธบผลหร่อไมด 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบัว่าดาปจจจัยที3มีผลติดอการขึยายติวั่าขึองการทจจรบติในระดบััทุองถุบ3น ไดุแกด 
การกระจายอำานาจลงส่ดองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น แมุว่าดาโดยหลักการแลุว่าการกระจายอำานาจมวี่าัติถุจประสงคา
สำาคัญเพ่3อใหุบัรบการติดาง ๆ ขึองรัฐสามารถุติอบัสนองติดอคว่าามติุองการขึองชจมชนมากข้้ึน มีประสบทธบภาพมากข้้ึน
แติดในทางปฏิบบััติบทำาใหุแนว่าโนุมขึองการทจจรบติในทุองถุบ3นเพบ3มมากยบ3งข้้ึนเชดนเดียว่ากัน

ลักษณ์ะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำาแนกเปนน 7 ประเภท ดงัน้ี
1) การทจจรบติดาุนงบัประมาณ การทำาบััญชี การจดัซ้่ือจัดจาุง และการเงบนการคลัง สดว่านใหญดเกบดจาก

การละเลยขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น
2) สภาพหร่อปจญหาที3เกบดจากติวั่าบัจคคล
3) สภาพการทจจรบติอันเกบดจากชดองว่าดางขึองกฎระเบีัยบัและกฎหมาย
4) สภาพหรอ่ลกัษณะปจญหาขึองการทจจรบติที3เกบดจากการขึาดคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจและขึาดคจณธรรมจรบยธรรม
5) สภาพหร่อลักษณะปจญหาที3เกบดจากการขึาดประชาสัมพันธาใหุประชาชนทราบั
6) สภาพหรอ่ลกัษณะปจญหาขึองการทจจรบติที3เกบดจากการติรว่าจสอบัขึาดคว่าามหลากหลายในการติรว่าจสอบั

จากภาคสดว่านติดางๆ
7) สภาพหร่อลักษณะปจญหาขึองการทจจรบติที3เกบดจากอำาอำานาจ บัารมี และอบทธบพลทอุงถุบ3น

สาเหตแุละปัจจัยท่ีนำาไปสรก่ารทุจรติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่สามารถสรปุเปนนประเดนนได ้ดงัน้ี
1) โอกาส แมุว่าดาในปจจจจบัันมีหนดว่ายงานและกฎหมายที3เกี3ยว่าขุึองกับัการปอองกันและปราบัปรามการ

ทจจรบติแติดพบัว่าดา ยังคงมีชดองว่าดางที3ทำาใหุเกบดโอกาสขึองการทจจรบติ ซ้ื3งโอกาสดงักลดาว่าเกบดข้้ึนจากการบัังคับัใชุ
กฎหมายที3ไมดเขุึมแขึงง กฎหมาย กฎระเบีัยบัไมดรัดกจม และอำานาจหนุาที3โดยเฉพาะขุึาราชการระดับัส่งกงเปนนอีก
โอกาสหน้3งที3ทำาใหุเกบดการทจจรบติ

2) สิ่งจรงใจ เปนนที3ยอมรับัว่าดาสภาว่าะทางเศรษฐกบจที3มจดงเนุนเร่3องขึองว่าัติถุจนบยม สังคมทจนนบยม ทำาใหุ
คนในปจจจจบัันมจดงเนุนที3การสรุางคว่าามร3ำารว่าย ดุว่ายเหติจน้ีจ้งเปนนแรงจ่งใจใหุเจุาหนุาที3มีแนว่าโนุมที3จะทำาพฤติบกรรม
การทจจรบติมากยบ3งข้้ึน

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทจจรบติในปจจจจบัันมีร่ปแบับัที3ซัืบัซุือนข้้ึน โดย
เฉพาะการทจจรบติในเชบงนโยบัายที3ทำาใหุการทจจรบติกลายเปนนคว่าามชอบัธรรมในสายติาขึองประชาชน ขึาดกลไก
การติรว่าจสอบัคว่าามโปรดงใสที3มีประสบทธบภาพ ดงัน้ันจ้งเปนนการยากที3จะเขุึาไปติรว่าจสอบัการทจจรบติขึองบัจคคล
เหลดาน้ี
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4) การผรกขาด ในบัางกรณกีารดำาเนบนงานขึองภาครฐั ไดุแกด การจดัซ้่ือ-จัดจาุง เปนนเร่3องขึองการ
ผ่กขึาด ดังน้ันจ้งมีคว่าามเกี3ยว่าขุึองเปนนหดว่างโซืดผลประโยชนาทางธจรกบจ ในบัางครั้งพบับัรบษัทมีการใหุสบนบันแกดเจุา
หนุาที3เพ่3อใหุตินเองไดุรบััสบทธบในการดำาเนบนงานโครงการขึองภาครฐั รป่แบับัขึองการผ่กขึาด ไดแุกด การผก่ขึาด
ในโครงการกดอสราุงและโครงสราุงพ่น้ฐานภาครฐั

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายไดุไมดเพียงพอติดอรายจดาย คว่าามยากจนถุ่อเปนนปจจจัยหน้3ง
ที3ทำาใหุขุึาราชการมีพฤติบกรรมการทจจรบติ เพราะคว่าามติุองการที3จะมีสภาพคว่าามเปนนอย่ดที3ดีข้้ึน ทำาใหุเจุาหนุาที3
ติุองแสว่างหาชดองทางเพ่3อเพบ3ม “รายไดุพบเศษ” ใหุกับัตินเองและครอบัครัว่า

6) การขาดจริยธรรม คุณ์ธรรม ในสมัยโบัราณ คว่าามซ่ื3อสัติยาสจจรบติเปนนคจณธรรมที3ไดรุับัการเนุนเปนน
พบเศษถุ่อว่าดาเปนนเคร่3องว่าัดคว่าามดีขึองคน แติดในปจจจจบััน พบัว่าดา คนมีคว่าามละอายติดอบัาปและเกรงกลัว่าบัาปนุอย
ลง และมีคว่าามเหงนแกดติัว่ามากยบ3งข้้ึน มองแติดประโยชนาสดว่านตินเปนนที3ติั้งมากกว่าดาที3จะย้ดผลประโยชนาสดว่านรว่าม

7) มีค่านิยมท่ีผิด ปจจจจบัันคดานบยมขึองสังคมไดุเปลี3ยนจากยกยดองคนดี คนที3มีคว่าามซ่ื3อสัติยาสจจรบติเปนน
ยกยดองคนที3มีเงบน คนที3เปนนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที3มีติำาแหนดงหนุาที3การงานส่ง ดวุ่ายเหติจน้ี ผุ่ที3มีคดานบยมที3ผบด
เหงนว่าดาการทจจรบติเปนนว่าบถีุชีว่าบติเปนนเร่3องปกติบธรรมดา เหงนคนซ่ื3อเปนนคนเซืดอ เหงนคนโกงเปนนคนฉลาด ยดอมจะ
ทำาการทจจรบติฉุอราษฎราบัังหลว่าง โดยไมดมีคว่าามละอายติดอบัจญและบัาป และไมดเกรงกลวั่าติดอกฎหมายขึองบุัาน
เม่อง

** หมายเหติจ : การว่าบเคราะหาคว่าามเสี3ยงการทจจรบติขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นดังกลดาว่าขุึางติุน เปนนเพียง
ติวั่าอยดางขึองสาเหติจและปจจจัยที3นำาไปส่ดการทจจรบติขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น ซ้ื3งองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น
แติดละแหดงสามารถุนำา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หร่อทฤษฎีอ่3นๆ มาใชุในการว่าบเคราะหาคว่าาม
เสี3ยงการทจจรบติติามบัรบบัทขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นแติดละแหดงไดุติามคว่าามเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล 
         

ปจจจจบัันปจญหาการทจจรบติคอรารัปชั3ชั3 นในประเทศไทยถุ่อเปนนปจญหาเร่้อรังที3นับัว่าันยบ3งจะทว่าีคว่าามรจนแรง
และสลับัซัืบัซุือนมากยบ3งข้้ึนและสดงผลกระทบัในว่างกว่าาุง โดยเฉพาะอยดางยบ3งติดอคว่าามมั3นคงขึองชาติบ เปนนปจญหา
ลำาดบััติุน ๆ ที3ขัึดขึว่าางการพัฒนาประเทศทั้งในดุานเศรษฐกบจ สังคมและการเม่อง เน่3องจากเกบดข้้ึนทจกภาคสดว่าน
ในสังคมไทย ไมดว่าดาจะเปนนภาคการเม่อง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นมักถุ่กมองจาก
ภายนอกสังคมว่าดาเปนนองคากรที3เอ่้อติดอการทจจรบติคอรารัปชั3นและมักจะปรากฏิขึดาว่าการทจจรบติติามส่3อและรายงาน
ขึองทางราชการอย่ดเสมอ ซ้ื3งไดุสดงผลสะเท่อนติดอกระแสการกระจายอำานาจและคว่าามศรัทธาติดอระบับัการ
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นอยดางยบ3ง สดงผลใหุภาพลักษณาขึองประเทศไทยเร่3องการทจจรบติคอรารัปชั3นมีผลในเชบงลบั 
สอดคลุองกับัการจดัอันดับัดัชนีชีว้่าัดภาพลักษณาคอรารัปชั3ชั3 น (Corruption Perception Index – CPI) ซ้ื3งเปนน
เคร่3องม่อที3ใชปุระเมบนการทจจรบติคอรารปัชั3นทั3ว่าโลกที3จดัโดยองคากรเพ่3อคว่าามโปรดงใสนานาชาติบ (Transparency 
International – IT) พบัว่าดา ผลคะแนนขึองประเทศไทยระหว่าดางปี 2555 – 2558 อย่ดที3 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเติงม 100 โดยในปี 2558 อย่ดอนัดบััที3 76 จาก 168 ประเทศทั3ว่าโลก และเปนนอนัดบััที3 3 ในประเทศ
อาเซีืยนรองจากประเทศสบงคโปราและประเทศมาเลเซีืย และลดาสจดพบัว่าดาผลคะแนนขึองประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3
คะแนน จากปี 2558  ไดลุำาดบััที3 101 จาก 168 ประเทศ ซ้ื3งสามารถุสะทอุนใหุเหงนว่าดาประเทศไทย           เปนน
ประเทศที3มีปจญหาการคอรารัปชั3นอย่ดในระดับัส่ง 
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แมุว่าดาในชดว่างระยะที3ผดานมา ประเทศไทยไดแุสดงใหุเหงนถุ้งคว่าามพยายามในการปราบัปรามการปอองกัน
การทจจรบติ ไมดว่าดาจะเปนน การเปนนประเทศภาคีภายใติุอนจสัญญาสหประชาชาติบว่าดาดวุ่ายการติดอติาุนการทจจรบติ
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจดัติั้งองคากรติาม
รัฐธรรมน่ญ โดยเฉพาะอยดางยบ3งคณะกรรมการปอองกันปราบัปรามการทจจรบติแหดงชาติบไดจุัดทำายจทธศาสติราชาติบ    
ว่าดาดุว่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติมาแลุว่า 3 ฉบัับั แติดปจญหาการทจจรบติในประเทศไทยไมดไดุมีแนว่าโนุม
ที3ลดนุอยถุอยลง สาเหติจที3ทำาใหุการทจจรบติเปนนปจญหาที3สำาคัญขึองสังคมไทยประกอบัดุว่ายปจจจัยทางดาุนพ่น้ฐาน
โครงสรุางสังคม ซ้ื3งเปนนสังคมที3ติั้งอย่ดบันพ่้นฐานคว่าามสัมพันธาแนว่าดบ3ง (Vertical Relation) หร่ออีกนัยหน้3งค่อ 
พ่้นฐานขึองสังคมอจปถัุมภาที3ทำาใหุสังคมไทยย้ดติบดกบััการชดว่ายเหล่อเก่้อก่ลกัน โดยเฉพาะในหม่ดญาติบพี3นุองและ
พว่ากพุอง ย้ดติบดกับักระแสบัรบโภคนบยม ว่าัติถุจนบยม ติบดคว่าามสบัาย ยกยดองคนที3มีเงบนและมีอำานาจ คนไทยบัางสดว่าน
มองว่าดาการทจจรบติคอรปัชั3นเปนนเร่3องปกติบที3ยอมรบััได ุซ้ื3งนับัไดวุ่าดาเปนนปจญหาที3ฝัจงรากลก้ในสังคมไทยมาติั้งแติดอดตีิ
หร่อกลดาว่าไดวุ่าดาเปนนสดว่านหน้3งขึองคดานบยมและว่าฒันธรรมไทยไปแลวุ่า ผนว่ากกับัปจจจัยทางดุานการทำางานที3ไมดไดุ
บ่ัรณาการคว่าามรดว่ามมอ่ขึองทจกภาคสดว่านไว่าดุวุ่ายกนั จง้สดงผลใหุการทำางานขึองกลไกหรอ่คว่าามพยายามที3ไดกุลดาว่ามา
ขุึางติุนไมดสามารถุทำาไดอุยดางเติงมศักยภาพ ขึาดคว่าามเขุึมแขึงง

 ปจจจจบัันยจทธศาสติราชาติบว่าดาดวุ่ายการปอองกนัและปราบัปรามการทจจรบติที3ใชอุย่ดเปนนฉบัับัที3 3 เรบ3มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถุ้งปี พ.ศ. 2564 ซ้ื3งมจดงส่ดการเปนนประเทศที3มีมาติรฐานทางคจณธรรมจรบยธรรม เปนนสังคมมบติบใหมดที3
ประชาชนไมดเพบกเฉยติดอการทจจรบติทจกรป่แบับั โดยไดุรบััคว่าามรดว่ามม่อจากฝัาายการเม่อง หนดว่ายงานขึองรัฐ ติลอด
จนประชาชน ในการพบทกัษารกัษาผลประโยชนาขึองชาติบและประชาชนเพ่3อใหุประเทศไทยมีศักดบ์ศรแีละ
เกียรติบภ่มบในดุานคว่าามโปรดงใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำาหนดว่าบสัยทัศนา รประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติบติาุนทจจรบติ” มีเปอาหมายหลักเพ่3อใหุประเทศไทยไดุรับัการประเมบนดัชนีการรับัร่กุารทจจรบติ 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมดนุอยกว่าดารอุยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ้ื3งการที3ระดับัคะแนนจะ
ส่งข้้ึนไดุน้ัน การบัรบหารงานภาครฐัติุองมรีะดับัธรรมาภบบัาลที3ส่งข้้ึน เจุาหนุาที3ขึองรฐัและประชาชนติุองมี
พฤติบกรรมแติกติดางจากที3เปนนอย่ดในปจจจจบััน ไมดใชุติำาแหนดงหนุาที3ในทางทจจรบติประพฤติบมบชอบั โดยไดุกำาหนด
ยจทธศาสติราการดำาเนบนงานหลักออกเปนน 6 ยจทธศาสติรา ดังน้ี

ยจทธศาสติราที3 1 สราุงสังคมที3ไมดทนติดอการทจจรบติ
ยจทธศาสติราที3 2 ยกระดับัเจติจำานงทางการเม่องในการติดอติุานการทจจรบติ
ยจทธศาสติราที3 3 สกดักั้นการทจจรบติเชบงนโยบัาย
ยจทธศาสติราที3 4 พฒันาระบับัปอองกันการทจจรบติเชบงรจก
ยจทธศาสติราที3 5 ปฏิบร่ปกลไกและกระบัว่านการปราบัปรามการทจจรบติ
ยจทธศาสติราที3 6 ยกระดับัคะแนนดัชนีการรับัรุ่การทจจรบติ (Corruption Perception Index : CPI)
ดงัน้ัน เพ่3อใหุการดำาเนบนการขัึบัเคล่3อนดุานการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติบัังเกบดผลเปนนร่ป

ธรรมในทางปฏิบบััติบ เปนนไปติามเจตินารมณาขึองยจทธศาสติราว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติระยะ ที3 
3  (พ.ศ. 2560 - 2564) องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นจ้งไดุติระหนักและใหุคว่าามสำาคัญกับัการบัรบหารจัดการ
ที3มีคว่าามโปรดงใส สรุางคดานบยม ว่าฒันธรรมสจจรบติใหุเกบดในสังคมอยดางยั3งย่นจ้งไดดุำาเนบนการจดัทำาแผนปฏิบบััติบการ
องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นติุนแบับั ดาุนการปอองกันการทจจรบติ (พ.ศ. 2559-2561)          เพ่3อกำาหนด
แนว่าทางการขัึบัเคล่3อนดุานการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติผดานโครงการ/กบจกรรม/มาติรการติดาง ๆ ที3เปนน
ร่ปธรรมอยดางชัดเจน อันจะนำาไปส่ดการปฏิบบััติบอยดางมีประสบทธบภาพ บัรรลจว่าัติถุจประสงคาและเปอาหมายขึองการ
ปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติอยดางแทุจรบง
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3. วตัถุประสงค์ของการจัดทำาแผน
1) เพ่3อยกระดับัเจติจำานงทางการเม่องในการติดอติุานการทจจรบติขึองผุ่บัรบหารองคากรปกครองสดว่านทุอง

ถุบ3น
2) เพ่3อยกระดับัจบติสำาน้กรบััผบดชอบัในผลประโยชนาขึองสาธารณะขึองขุึาราชการฝัาายการเม่อง

ขุึาราชการฝัาายบัรบหาร บัจคลากรขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นรว่ามถุ้งประชาชนในทุองถุบ3น
3) เพ่3อใหุการบัรบหารราชการขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นเปนนไปติามหลกับัรบหารกบจการบุัานเมอ่งที3ด ี

(Good Governance) 
4) เพ่3อสดงเสรบมบัทบัาทการมีสดว่านรดว่าม (people's participation) และติรว่าจสอบั (People’s audit)

ขึองภาคประชาชนในการบัรบหารกบจการขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น
5) เพ่3อพัฒนาระบับั กลไก มาติรการ รว่ามถุ้งเคร่อขึดายในการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการ           

ขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น

4. เป้าหมาย
1) ขุึาราชการฝัาายการเม่อง ขุึาราชการฝัาายบัรบหาร บัจคลากรขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น รว่ามถุ้ง

ประชาชนในทอุงถุบ3นมีจบติสำาน้กและคว่าามติระหนักในการปฏิบบััติบหนุาที3ราชการใหุบัังเกบดประโยชนาสจขึแกด
ประชาชนทุองถุบ3น ปราศจากการกดอใหุเกบดขุึอสงสัยในการประพฤติบปฏิบบััติบติามมาติรการจรบยธรรม การขัึดกัน
แหดงผลประโยชนาและแสว่างหาประโยชนาโดยมบชอบั

2) เคร่3องม่อ/มาติรการการปฏิบบััติบงานที3สามารถุปอองกันปจญหาเกี3ยว่ากับัการทจจรบติและประพฤติบ มบชอบั
ขึองขุึาราชการ

3) โครงการ/กบจกรรม/มาติรการที3สนับัสนจนใหุสาธารณะและภาคประชาชนเขุึามามีสดว่านรดว่ามและติรว่าจ
สอบัการปฏิบบััติบหร่อบัรบหารราชการขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น

4) กลไก มาติรการ รว่ามถุ้งเคร่อขึดายในการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการขึององคากรปกครองสดว่านทุอง
ถุบ3นที3มีเขุึมแขึงงในการติรว่าจสอบั คว่าบัคจมและถุดว่างดจลการใชุอำานาจอยดางเหมาะสม

5) องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นมีแผนงานที3มีประสบทธบภาพ ลดโอกาสในการกระทำาการทจจรบติและ
ประพฤติบมบชอบั จนเปนนที3ยอมรับัจากทจกภาคสดว่าน

5. ประโยชัน์ของการจัดทำาแผน
1) ขุึาราชการฝัาายการเม่อง ขุึาราชการฝัาายบัรบหาร บัจคลากรขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นรว่ามถุ้ง

ประชาชนในทอุงถุบ3นมีจบติสำาน้กรกัทุองถุบ3นขึองตินเอง อันจะนำามาซ้ื3งการสราุงคดานบยม และอจดมการณาในการติดอ
ติาุนการทจจรบติ (Anti-Corruption) จากการปล่กฝัจงหลักคจณธรรม จรบยธรรม หลักธรรมาภบบัาล รว่ามถุ้งหลัก
เศรษฐกบจพอเพียงที3สามารถุนำามาประยจกติาใชใุนการทำางานและชีว่าบติประจำาว่าัน

2) องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นสามารถุบัรบหารราชการเปนนไปติามหลักบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี 
(Good Governance) มีคว่าามโปรดงใส เปนนธรรมและติรว่าจสอบัไดุ

3) ภาคประชาชนมีสดว่านรดว่ามติั้งแติดรดว่ามคบด รดว่ามทำา รดว่ามติัดสบนใจรว่ามถุ้งรดว่ามติรว่าจสอบัในฐานะพลเม่องที3
มีจบติสำาน้กรกัทุองถุบ3น อันจะนำามาซ้ื3งการสราุงเคร่อขึดายภาคประชาชนที3มีคว่าามเขุึมแขึงงในการเฝัอาระว่าังการทจจรบติ

4) สามารถุพัฒนาระบับั กลไก มาติรการ รว่ามถุ้งเคร่อขึดายในการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการขึอง
องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นทั้งจากภายในและภายนอกองคากรที3มีคว่าามเขุึมแขึงงในการเฝัอาระว่าังการทจจรบติ

5) องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นมีแนว่าทางการบัรบหารราชการที3มีประสบทธบภาพ ลดโอกาสในการกระ
ทำาการทจจรบติและประพฤติบมบชอบั จนเปนนที3ยอมรับัจากทจกภาคสดว่านใหุเปนนองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นติุนแบับั 
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ดาุนการปอองกันการทจจรบติ อันจะสดงผลใหุประชาชนในทุองถุบ3นเกบดคว่าามภาคภ่มบใจและใหุคว่าามรดว่ามม่อกันเปนน
เคร่อขึดายในการเฝัอาระว่าังการทจจรบติที3เขุึมแขึงงอยดางยั3งย่น

ส่วนท่ี 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บาท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต

1.1 การสรุาง
จบติสำาน้กและคว่าาม
ติระหนักแกดบัจคลากร
ทั้งขุึาราชการ 
การเม่องฝัาายบัรบหาร 
ขุึาราชการการเม่อง  
ฝัาายสภาทุองถุบ3น และ
ฝัาายประจำาขึอง
องคากรปกครองสดว่าน
ทุองถุบ3น

1.1.1 (1) โครงการบัรบหารงาน
ติามหลักธรรมาภบบัาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คจณธรรมจรบยธรรม
1.1.1 (3) โครงการฝัึกอบัรม
คจณธรรม จรบยธรรม แกดผุ่
บัรบหาร สมาชบกสภา และ
พนักงานขึององคากรปกครอง
สดว่านทุองถุบ3น
1.1.2 (1) มาติรการ “สดงเสรบม
การปฏิบบััติบงานติามประมว่าล
จรบยธรรมขึององคากรปกครอง
สดว่านทุองถุบ3น”
1.1.3 (1) กบจกรรมใหุคว่าามรุ่ 
เร่3อง ผลประโยชนาทับัซุือนใหุ
กับับัจคลากรขึององคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3น

-

-

150,000

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

150,000

-

-

      
     สำานัก
     ปลัด

1.2 การสรุาง
จบติสำาน้กและคว่าาม
ติระหนักแกด
ประชาชนทจกภาค
สดว่านในทุองถุบ3น

1) โครงการคดายเยาว่าชนรักษา
สบ3งแว่าดลุอม
2) โครงการค่คลองสว่ายน้ำาใส 
3) โครงการประชารดว่ามใจปล่ก
ติุนไมุถุว่าายเปนนพระราชกจศล
เน่3องในวั่านสำาคัญติดางๆ
4) โครงการอบัรมสรุาง
จบติสำาน้กดุานสบ3งแว่าดลุอม  
5) โครงการปล่กผักรบมรั้ว่า
6) โครงการสรุางอาชีพ สราุง
รายไดุ ติามแนว่าทางเศรษฐกบจ
พอเพียง

40,000

10,000
15,000

20,000

15,000
30,000

40,000

10,000
15,000

20,000

15,000
30,000

40,000

10,000
15,000

20,000

15,000
30,000

40,000

10,000
15,000

20,000

15,000
30,000

    

      กอง
    สาธารณสจขึ

     กอง        
    สว่าัสดบ 
   การสังคม

1.3 การสรุาง
จบติสำาน้กและคว่าาม
ติระหนักแกดเดงกและ
เยาว่าชน

1) โครงการเขุึาคดายอบัรม
จรบยธรรมแกดเยาว่าชน
2) โครงการสรุางภ่มบคจุมกันทาง
สังคมใหุเดงกและเยาว่าชน
อบัติ.โนนกอก  
(กบจกรรม “โติไปไมดโกง”)
3) โครงการสรุางภ่มบคจุมกันทาง
สังคมใหุเดงกและเยาว่าชนติำาบัล
โนนกอก  (กบจกรรม “สดงเสรบม
การเรียนรุ่ปรชัญาเศรษฐกบจพอ

50,000

-

20,000

50,000

-

20,000

50,000

-

20,000

50,000

-

20,000

กองสว่าัสดบการ
สังคม
กองการ
ศ้กษาฯ

กองสว่าัสดบการ
สังคม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบ

ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บาท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

เพียง”)

มบติบที3 1 รว่าม 1 มาติรการ 1 กบจกรรม
12 โครงการ

350,000 350,000 350,000 350,000

2. การบัรบหาร
ราชการเพ่3อ
ปอองกันการ
ทจจรบติ

2.1 แสดงเจติจำานง
ทางการเม่องในการ
ติดอติุานการทจจรบติขึอง
ผุ่บัรบหาร

กบจกรรม ร ประกาศเจติจำานง
ติดอติุานการทจจรบติขึองผุ่บัรบหาร
อบัติ.โนนกอก” 

- - - - สำานักปลัด

2.2 มาติรการสรุาง  
คว่าามโปรดงใสในการ
ปฏิบบััติบราชการ

2.2.1 (1) มาติรการการสราุง
คว่าามโปรดงใสในการบัรบหารงาน
บัจคคล 
2.2.1 (2) มาติรการออกคำาสั3ง
มอบัหมายขึองนายกองคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3น ปลัด
องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น 
และหัว่าหนุาสดว่านราชการ
2.2.1 (3) กบจกรรม รสราุง
คว่าามโปรดงใสในการพบจารณา
เล่3อนข้ัึนเงบนเด่อน”
2.2.2 (1) กบจกรรม รคว่าบัคจม
การเบับกจดายเงบนติามขุึอบััญญัติบ
งบัประมาณรายจดายประจำาปี”
2.2.2 (2) กบจกรรม 
“การพัฒนาแผนและ
กระบัว่านการจัดหาพัสดจ”
2.2.2 (3) กบจกรรม รสรุาง
คว่าามโปรดงใสในการใชุจดายเงบนงบั
ประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพรด
ขุึอม่ลขึดาว่าสารดุานการจัดซ้่ือ 
– จัดจุาง
2.2.3(1) กบจกรรมการจัด
บัรบการสาธารณะและการบัรบการ
ประชาชนเพ่3อเกบดคว่าามพ้งพอใจ
แกดประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมดเล่อกปฏิบบััติบ
2.2.3(2)กบจกรรมการใชุบััติรคบว่า
ในการติบดติดอราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- งานบัจคคล
สำานักปลัด

กองคลัง

-  ทจกสดว่าน
ราชการ

2.3 มาติรการการใชุ
ดจลยพบนบจและใชุ
อำานาจหนุาที3        
ใหุเปนนไปติามหลัก
การบัรบหารกบจการ
บุัานเม่องที3ดี

2.3.1 (1) กบจกรรมการลดข้ัึน
ติอนการปฏิบบััติบงาน
2.3.1 (2) โครงการลดข้ัึน
ติอนและระยะเว่าลาการปฏิบบััติบ
ราชการ
2.3.2 (1) มาติรการการมอบั
อำานาจอนจมัติบ อนจญาติ สั3งการ 
เพ่3อลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบ
ราชการ
2.3.2 (2) มาติรการมอบั
อำานาจขึองนายกองคากร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  สำานักปลัด
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบ

ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บาท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

ปกครองสดว่านทุองถุบ3น
2.3.2 (3) มาติรการ
มอบัอำานาจเจุาพนักงานทุอง
ถุบ3นติามพระราชบััญญัติบคว่าบัคจม
อาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาติรการการออก
คำาสั3งมอบัหมายขึองนายก
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล 
ปลัด อบัติ. และหัว่าหนุาสดว่าน
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 การเชบดช่เกียรติบ
แกดหนดว่ายงาน/บัจคคล
ในการดำาเนบนกบจการ
การประพฤติบปฏิบบััติบ
ตินใหุเปนนที3ประจักษา 

2.4.1  กบจกรรมการมอบั
ประกาศเกียรติบคจณแกดสติรีดี
เดดน
2.4.2  กบจกรรมเชบดช่เกียรติบ
ประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะ
2.4.3   กบจกรรมเชบดช่เกียรติบ
ประชาชนผุ่ปฏิบบััติบติามปรัชญา
เศรษฐกบจพอเพียง

5,000

1,000

10,000

5,000

1,000

10,000

5,000

1,000

10,000

5,000

1,000

10,000

   

   กอง   
   สว่าัสดบการ
   สังคม

2.5 มาติรการจัดการ
ในกรณีไดุทราบัหร่อ
รับัแจุงหร่อติรว่าจสอบั
พบัการทจจรบติ

2.5.1 (1) มาติรการ “จัดทำา
ขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการ”
2.5.1 (2) กบจกรรม “การจัดทำา
ขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการขึอ
งอบัติ.โนนกอก
2.5.2 (1) กบจกรรม ใหุคว่าาม
รดว่ามม่อกับัหนดว่ายติรว่าจสอบัที3ไดุ
ดำาเนบนการติามอำานาจหนุาที3เพ่3อ
การติรว่าจสอบั คว่าบัคจม ด่แล 
การปฏิบบััติบราชการขึอง 
อบัติ.โนนกอก
2.5.2 (2) มาติรการ “ใหุคว่าาม
รดว่ามม่อกับัหนดว่ายงานติรว่าจสอบั
ทัง้ภาครัฐและองคากรอบสระ”   
2.5.2 (3) มาติรการ “แติดงติั้ง
ผุ่รบััผบดชอบัเกี3ยว่ากับัเร่3องรุอง
เรียน”                            
2.5.3 (1) มาติรการ “ดำาเนบน
การเกี3ยว่ากับัเร่3องรุองเรียน กรณี
มีบัจคคลภายนอกหร่อประชาชน
กลดาว่าหาเจุาหนุา
ที3ขึอง อบัติ.โนนกอก ว่าดาทจจรบติ
และปฏิบบััติบราชการติามอำานาจ
หนุาที3โดยมบชอบั”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   สำานัก
  ปลัด

รว่าม 10 มาติรการ 13 กบจกรรม
2 โครงการ

16,000 16,000 16,000 16,000

3. การสดงเสรบม
บัทบัาทและการ
มีสดว่านรดว่ามขึอง
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหุมีและเผย
แพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารใน
ชดองทางที3เปนนการ
อำานว่ายคว่าามสะดว่ากแกด

3.1.1 (1) มาติรการ 
“ปรับัปรจงศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสาร
ขึอง อบัติ.โนนกอก ใหุมี
ประสบทธบภาพมากยบ3งข้้ึน”

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

    สำานัก
10



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบ

ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บาท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

ประชาชนไดุมีสดว่านรดว่าม
ติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบ
ราชการติามอำานาจ
หนุาที3ขึององคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นไดุ
ทจกข้ัึนติอน

3.1.1 (2) กบจกรรม “การออก
ระเบีัยบัจัดติั้งศ่นยาขุึอม่ล
ขึดาว่าสารขึององคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัลโนนกอก ”

3.1.1 (3) กบจกรรม “อบัรมใหุ
คว่าามรุ่ติาม พ.ร.บั. ขุึอม่ล
ขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 
2540”
3.1.2 (1) มาติรการ “เผยแพรด
ขุึอม่ลขึดาว่าสารที3สำาคัญและหลาก
หลาย”
3.1.2 (2) กบจกรรม “การเผย
แพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารดุานการเงบน
การคลัง พสัดจ และทรัพยาสบน
ขึอง อบัติ. และการรบััเร่3องรุอง
เรียนเกี3ยว่ากับัการเงบนการคลัง”
3.1.3 (1) มาติรการ “จัดใหุมี
ชดองทางที3ประชาชนเขุึาถุ้ง
ขุึอม่ลขึดาว่าสารขึอง อบัติ.
3.1.3 (2) โครงการส่3อ
ประชาสัมพันธา

-

10,000

-

-

-

7,000

-

10,000

-

-

-

7,000

-

10,000

-

-

-

7,000

-

10,000

-

-
 

-

7,000

  ปลัด

3.2 การรับัฟจงคว่าาม
คบดเหงน การรับัและ
ติอบัสนองเร่3องรุอง
เรียน/รุองทจกขึาขึอง
ประชาชน

3.2.1 (1) โครงการ อบัติ.สัญจร
พบัประชาชน
3.2.1 (2) มาติรการ
การดำาเนบนงานศ่นยารับัเร่3องราว่า
รอุงทจกขึา
3.2.2 (1) มาติรการแกุไขึเหติจ
เด่อดรุอนรำาคาญ ดุานการ
สาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม
3.2.2 (2) กบจกรรม รายงาน
ผลการติรว่าจสอบัขุึอเทงจจรบงใหุ
ผุ่รอุงเรียน/รอุงทจกขึารับัทราบั
3.2.2 (3) มาติรการซืดอมแซืม
ไฟฟอาสดองสว่าดางสาธารณติามจจด
ติดางๆ ขึองหม่ดบุัานติามที3ไดุรับั
การรอุงขึอ
3.2.2.(4) มาติรการเขุึาติรว่าจ
สอบัสบ3งสาธารณ
ประโยชนา ถุนน ฝัายกักเกงบัน้ำา
ฝัายน้ำาลุน คันคลองชำารจด เพ่3อ
ซืดอมแซืมใชุการไดุอยดางทัน
ทดว่างที 

40,000

-

-

-

150,000

-

40,000

-

-

-

150,000

-

40,000

-

-

-

150,000

-

40,000

-

-

-

150,000

-

- สำานักปลัด

- สำานักปลัด

  
   -  กอง   
สาธารณสจขึ
   

- สำานักปลัด

     กองชดาง

3.3 การสดงเสรบมใหุ
ประชาชน
มีสดว่านรดว่ามบัรบหาร 
กบจการขึององคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3น

3.3.1 (1) มาติรการแติดงติั้ง
คณะกรรมการสนับัสนจนการ
จัดทำาแผนพัฒนาทุองถุบ3น
3.3.1 (2) มาติรการ
การสดงเสรบมและสนับัสนจนการ

-

-

-

-

-

-

-

-  
 สำานักปลัด
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สำานักปลัด

- กองคลัง

- สำานักปลัด



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบ

ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บาท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

จัดทำาแผนชจมชน
3.3.2 (1) กบจกรรมการ
ประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ

3.3.2 (2) มาติรการติรว่าจ
สอบัโดยคณะกรรมการ
ประเมบนผลการปฏิบบััติบติามหลัก
เกณฑ์าและว่าบธีการบัรบหาร
กบจการบุัานเม่องที3ดีขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก

-

-

-

-

-

-

-

-

มบติบที3 3 รว่าม 10 มาติรการ 5 กบจกรรม
2  โครงการ

212,000 212,000 212,000 212,000

4. การเสรบม
สรุางและ
ปรับัปรจงกลไกใน
การติรว่าจสอบั
การปฏิบบััติบ
ราชการขึอง
องคากรปกครอง
สดว่านทุองถุบ3น

4.1 มีการจัดว่าาง
ระบับัและรายงาน
การคว่าบัคจมภายใน
ติามที3คณะกรรมการ
ติรว่าจเงบนแผดนดบน
กำาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทำา
แผนการติรว่าจสอบัภายใน
ประจำาปี ประจำาปีงบัประมาณ 
2561
4.1.1 (2) โครงการจัดทำา
รายงานการคว่าบัคจมภายใน
4.1.2 (1) กบจกรรมติบดติาม
ประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน
4.1.2 (2) มาติรการติบดติาม
ประเมบนผลระบับัคว่าบัคจม
ภายในขึอง อบัติ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     หนดว่าย    
   ติรว่าจสอบั 
   ภายใน

4.2 การสนับัสนจนใหุ
ภาคประชาชนมีสดว่าน
รดว่ามติรว่าจสอบัการ
ปฏิบบััติบหร่อการ
บัรบหารราชการ ติาม
ชดองทางที3สามารถุ
ดำาเนบนการไดุ

4.2.1  กบจกรรมการประกาศ
ผลการใชุจดายเงบนใหุประชาชน
ไดุรับัทราบั
4.2.2  โครงการอบัรม
กรรมการติรว่าจการจุาง
4.2.3 กบจกรรมนำาประชาชน
เขุึามารดว่ามเปนนคณะกรรมการ
จัดซ้่ือจัดจุางเปนนบัางคณะ

-

50,000

10,000

-

50,000

10,000

-

50,000

10,000

-

50,000

10,000
กองคลัง

4.3 การสดงเสรบม
บัทบัาทการติรว่าจ
สอบัขึองสภาทุองถุบ3น

4.3.1  โครงการอบัรมใหุ
คว่าามรุ่ดุานระเบีัยบั กฎหมาย
ทอุงถุบ3น ผ่บุัรบหาร และสมาชบก
สภาทุองถุบ3น
4.3.2  กบจกรรมการมีสดว่านรดว่าม
ในการปฏิบบััติบงานขึองสมาชบก
สภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-
สำานักปลัด

4.4 เสรบมพลงัการมี
สดว่านรดว่ามขึองชจมชน 
(Community) และ
บ่ัรณาการทจกภาค
สดว่านเพ่3อติดอติุานการ 
ทจจรบติ

4.4.1   กบจกรรมการติบดปอาย
ประชาสัมพันธากรณีพบัเหงน
การทจจรบติ

- - - - สำานักปลัด
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ
งบ

ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บาท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

งบ
ประมาณ(บา
ท)

มบติบที3 4 รว่าม 1 มาติรการ 4 กบจกรรม
5 โครงการ

80,000 80,000 80,000 80,000

ส่วนท่ี 3
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต

1.1   การสร้างจิตสำานกกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชัการการเมืองฝ่าายบริหาร 
ข้าราชัการการเมืองฝ่าายสภาท้องถิ่น และฝ่าายประจำาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   1.1.1 สรา้งจิตสำานกกและความตระหนักในการปฏิบัติราชัการตามอำานาจหน้าท่ีให้บังเกิด
ประโยชัน์สุขแก่ประชัาชันในท้องถิ่น

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภบบัาล หร่อ การบัรบหารจดัการที3ด ี(Good Governance) เปนนหลักสำาคัญในการบัรบหาร

และการปฏิบบััติบงานจะติอุงมีคว่าามสจจรบติ โปรดงใส และสามารถุติรว่าจสอบัไดุ รว่ามทัง้เปนนการเสรบมสรุางจบติสำาน้ก
ในการทำางานและคว่าามรับัผบดชอบัติดอหนุาที3ขึองตินเอง นอกจากน้ี ยังติอุงมีการสดงเสรบมคจณธรรมและจรบยธรรม
เพ่3อใหุสามารถุปฏิบบััติบงานรดว่ามกันไดอุยดางมีประสบทธบภาพ และนำาไปส่ดการพัฒนาองคากรอยดางติดอเน่3อง อีกทั้ง
สามารถุแกุปจญหาคว่าามขัึดแยุงภายในองคากรไดุอกีดวุ่าย จากสภาพปจญหาการทจจรบติคอรารัปชั3นที3เปนนปจญหาเร่้อรัง
ที3มีสดว่านบัั3นทอนคว่าามเจรบญขึองประเทศไทยมานาน จ้งจำาเปนนอยดางยบ3งที3จะติุองมีการปอองกันและแกุไขึปจญหา
การทจจรบติคอรารัปชั3นอยดางจรบงจัง ในสถุานการณาว่าบกฤติบปจญหาการทจจรบติคอรารปัชั3นในสังคมไทยดังกลดาว่า ทจกภาค
สดว่านในสังคมไทยติดางเหงนพุองติรงกันว่าดาการที3จะทำาใหุปจญหาการคอรารัปชั3นลดนุอยลงและหมดไปไดุในที3สจดน้ัน 
ติุองนำาหลักธรรมาภบบัาลไปปรับัใชุกับัทจกภาคสดว่านไมดว่าดาจะเปนนภาคสดว่านการเม่อง ภาคราชการ ภาคธจรกบจเอกชน
ติลอดจนภาคประชาสังคมอยดางเขุึมงว่าดจรบงจัง พรอุมทั้งสราุงทัศนคติบใหมดปล่กจบติสำาน้กขึองคนไทยรดว่ามติาุนภัย
การทจจรบติ คว่าบัค่ดกับัการเปลี3ยนแปลงคดานบยมไปในทบศทางที3ไมดเอ่้อหร่อสนับัสนจนการทจจรบติคอรารัปชั3น ทั้งน้ี กลไก
การนำาหลักธรรมาภบบัาล  ซ้ื3งประกอบัดุว่าย คว่าามชอบัธรรม คว่าามโปรดงใส คว่าามรับัผบดชอบัและการติรว่าจสอบัไดุ
คว่าามมีประสบทธบภาพและประประสบทธบผล และการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนไปเปนนแนว่าทางในการบัรบหารจดัการ
น้ัน ปรากฏิอย่ดในบัทบััญญัติบขึองกฎหมายรัฐธรรมน่ญแหดงราชอาณาจกัรไทยฉบัับัปจจจจบััน ซ้ื3งไดุว่าางกรอบัการนำา
หลักธรรมาภบบัาลไปเปนนแนว่าทางการปฏิบร่ปการบัรบหารการปกครองขึองหนดว่ายงานองคากรติดางๆ ขึองภาครัฐ จง้
นับัเปนนการสดงสัญญาณเชบงบัว่ากใหุเหงนว่าดาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี3ยนแปลงไปในทางที3ดีข้้ึนแลุว่า แติดอยดางไร
กงติาม สำาหรับักรอบัการนำาหลักธรรมาภบบัาลไปเปนนแนว่าทางการปฏิบร่ปการบัรบหารการปกครองขึองหนดว่ายงาน
หร่อองคากรภาครัฐน้ัน ปจจจจบัันยังคงอย่ดบันคว่าามหลากหลายในองคาประกอบัหลักขึองธรรมา      ภบบัาลซ้ื3ง
ประกอบัดุว่ายหลักคว่าามชอบัธรรม (Legitimacy) หลักคว่าามโปรดงใส (Transparency) หลักคว่าามรบััผบดชอบั
และการติรว่าจสอบัไดุ (Accountability) หลักคว่าามมีประสบทธบภาพ (Efficiency) และหลักการมีสดว่านรดว่าม 
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(Participation) ดังน้ัน การพบจารณาคัดเล่อกนำาองคาประกอบัหลักขึองธรรมาภบบัาลเหลดาน้ันมาใชุเปนนเคร่3องม่อ
กลไกในการสรุางมาติรฐานดาุนคว่าามโปรดงใสสำาหรบััหนดว่ายงานหร่องคากรใดๆ จะติุองคำาน้งถุ้งกรอบัเปอาหมาย 
ว่าตัิถุจประสงคาแนว่าทาง หร่อว่าบธีการดำาเนบนงานที3หนดว่ายงานองคากรสามารถุปฏิบบััติบ เพ่3อสรุางระบับับัรบหารกบจการ
บุัานเม่องและสังคมที3ดีไดุติดอไป

ดังน้ัน เพ่3อประโยชนาในการบัรบหารราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก องคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก จ้งจดัทำาโครงการบัรบหารงานติามหลักธรรมาภบบัาลข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
1. เพ่3อใหุผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรขึององคากรมีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจในเร่3องหลักธรรมาภบบัาล คจณธรรม 

และจรบยธรรม
2. เพ่3อใหุผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรมีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจและใหุคว่าามสำาคัญกับัการปอองกันและปราบั

ปรามการทจจรบติประพฤติบมบชอบั (Anti Corruption)
3. เพ่3อใหุผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรมีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจในหลักและแนว่าคบดปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียง

และสามารถุนำาไปประยจกติาใชุในการทำางานและการดำาเนบนชีว่าบติไดุ
4. เพ่3อใหุผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรสามารถุนำาองคาคว่าามรุ่ติดางๆ ไปประยจกติาใชุในการทำางานใหุกับั

องคากรไดุอยดางมีประสบทธบภาพ

4. เป้าหมาย
ผุ่บัรบหารทอุงถุบ3น สมาชบกสภาทุองถุบ3น พนักงานสดว่านติำาบัลและพนักงานจุาง

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
1. จดัทำาโครงการเพ่3อขึออนจมัติบจากผุ่บัรบหารทุองถุบ3น
2. มอบังานใหุกับัผุ่รับัผบดชอบัโครงการ และผุ่ที3เกี3ยว่าขุึอง เพ่3อว่าางแผนและจัดเติรียมโครงการ
3. ประสานงานกับัหนดว่ายงานที3เกี3ยว่าขุึอง เพ่3อจดัหาว่าบทยากร
4. จดัทำากำาหนดการและหัว่าขุึอการอบัรม
5. สรจปผลในภาพรว่ามและรายงานผลการดำาเนบนการติามโครงการใหุผุ่บัรบหารทอุงถุบ3นทราบั

7. ระยะเวลาการดำาเนินงาน
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ท่ีใช้ัในการดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ 

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
1. ผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรขึององคากรมีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจในเร่3องหลักธรรมาภบบัาลคจณธรรม และ

จรบยธรรม
2. ผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรมีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจและใหุคว่าามสำาคัญกับัการปอองกันและปราบัปราม

การทจจรบติประพฤติบมบชอบั (Anti Corruption)
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3. ผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรมีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจในหลักและแนว่าคบดปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียง และ
สามารถุนำาไปประยจกติาใชใุนการทำางานและการดำาเนบนชีว่าบติไดุ

4. ผุ่บัรบหารทุองถุบ3น บัจคลากรสามารถุนำาองคาคว่าามรุ่ติดางๆ ไปประยจกติาใชุในการทำางานใหุกับัองคากรไดุ
อยดางมีประสบทธบภาพ

*******************************************************************

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการพัฒนาคุณ์ธรรมจริยธรรม

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนนมา
การพัฒนาประเทศใหุกุาว่าหนุาประชาชนมีคว่าามสจขึอยดางยั3งย่นและสามารถุกุาว่าพุนทจกว่าบกฤติขึองโลก

ที3มากบัักระแสโลกาภบว่าตัินา  มีรากฐานสำาคัญจากการพัฒนาบัจคคลในประเทศน้ันๆ ใหุเปนนคนดี ซ้ื3งมีคว่าาม
เกี3ยว่าขุึองโดยติรงกับัการพัฒนาคจณธรรมจรบยธรรมขึองคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจุาหนุาที3ขึองรัฐ” ซ้ื3งไดุรับัมอบั
หมายภารกบจในการใหุบัรบการสาธารณะแกดประชาชน ใชอุำานาจที3ไดุรบััอยดางซ่ื3อสัติยา ติอุงด่แล จดัการติดัสบนใจ
เกี3ยว่ากับัการใหุบัรบการสาธารณะ การจดัการทรพัยากรขึองชาติบใหุเกบดประโยชนาส่งสจดติดอประชาชนและติดอ
ประเทศชาติบ

คณะรัฐมนติรีในการประชจมเม่3อว่าันที3 26 สบงหาคม 2551 มีมติบเหงนชอบัในหลักการเกี3ยว่ากับั
ยจทธศาสติราการสดงเสรบมคจณธรรม จรบยธรรมในภาครัฐไว่า ุ5 ยจทธศาสติราและยจทธศาสติราที3 4 การสดงเสรบม
คจณธรรม ในองคากรเพ่3อเปนนติุนแบับัใหุขุึาราชการไดุเรียนรุ่และปฏิบบััติบติาม

จากหลักการและเหติจผลดังกลดาว่า องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งเหงนคว่าามสำาคัญในการพัฒนา
บัจคลากรในสังกัด เพ่3อติระหนักถุ้งการสราุงจบติสำาน้กใหุมีคจณธรรม จรบยธรรม และปฏิบบััติบงานดวุ่ายคว่าามซ่ื3อสัติยา 
สจจรบติ มีจบติสำาน้กที3ดีในการปฏิบบััติบงาน ประพฤติบปฏิบบััติบตินเปนนแบับัอยดางที3ดีแกดประชาชน จ้งไดทุำาโครงการเสรบม
สราุงคจณธรรมและจรบยธรรมเพ่3อเพบ3มประสบทธบภาพการปฏิบบััติบงานและประโยชนาส่งสจดขึองประชาชน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อปล่กจบติสำาน้กใหุพนักงานเจุาหนุาที3องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีคจณธรรมจรบยธรรม 

เขุึาใจหลักธรรมขึองพระพจทธศาสนา และนุอมนำาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียงไปเปนนแนว่าทางในการ
ดำาเนบนชีว่าบติสดว่านติวั่า และในการปฏิบบััติบราชการ

3.2 เพ่3อใหุพนักงาน ไดรุับัการพัฒนาจบติใจ และพัฒนาตินเองใหุมีจบติสาธารณะ เกบดคว่าามสำาน้กรดว่ามใน
การเสรบมสราุงสังคมแหดงคจณธรรมและสมานฉันทา ประพฤติบตินเปนนพลเม่องดี สราุงประโยชนาแกดครอบัครัว่า 
ประชาชน และประเทศชาติบ สรุางจบติสำาน้กในการทำาคว่าามด ีรุ่จกัการใหุ การเสียสละและการบัำาเพงญสาธารณะ
ประโยชนารดว่ามกัน

3.3 เพ่3อเปนนการสราุงภาพลักษณาที3ดีขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ในการเสรบมสราุง
คจณธรรม จรบยธรรม และ ธรรมาภบบัาล

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา พนักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลและพนักงานจาุงองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

โนนกอก  
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5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
จัดใหุมีการดำาเนบนกบจกรรมสดงเสรบมคจณธรรมจรบยธรรม แบัดงเปนน 3 แนว่าทางค่อ
6.1 การจดักบจกรรมบัรรยายเสรบมสราุงคจณธรรมจรบยธรรม โดยคณะผุ่บัรบหาร ปลัดองคาการบัรบหารสดว่าน

ติำาบัลโนนกอก  บัรรยายใหุคว่าามรุ่แกดพนักงานเจุาหนุาที3
6.2 จัดกบจกรรมบัำาเพงญประโยชนานอกสถุานที3 สดงเสรบมใหุรุ่รกั สามัคคี เสียสละ ชดว่ายเหล่อ แบัดงปจนและ

เหงนคจณคดาขึองการเสรบมสราุงสังคมแหดงคว่าามดมีีคจณธรรม เชดน การชดว่ายเหล่อผุ่ดุอยโอกาสในสังคม หร่อทำาบัจญ
ถุว่าายทานแกดพระภบกษจสงฆ์าที3ชราภาพ หร่ออาพาธ เปนนติุน

6.3 การจดักบจกรรมทำาบัจญถุว่าายเคร่3องไทยธรรม และบัำาเพงญประโยชนา ณ ว่าดัติดางๆ

7. ระยะเวลาในการดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ในการดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10.ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจุาหนุาที3 มีคจณธรรมจรบยธรรม เขุึาใจหลักธรรมขึองพระพจทธศาสนาและนุอมนำาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียงเปนนแนว่าทางในการดำาเนบนชีว่าบติ และการปฏิบบััติบงาน
10.2 พนักงาน เจุาหนุาที3 ไดุรบััการพฒันาจบติใจ พฒันาตินใหุมีจบติสาธารณะเกบดคว่าามสำาน้กรดว่ามใน

การสราุงสังคมแหดงคจณธรรมและสมานฉันทา สราุงประโยชนาแกดครอบัครวั่าและประเทศชาติบ ร่จุักการใหุและเสีย
สละเพ่3อประโยชนาสดว่านรว่าม

10.3 สราุงภาพลักษณาที3ดีขึององคากร เสรบมสรุางคจณธรรมจรบยธรรมและธรรมาภบบัาล

*******************************************************************
1. ช่ืัอโครงการ  :  โครงการฝึ่กอบรมคุณ์ธรรม จรยิธรรม แก่ผรบ้รหิาร สมาชิักสภา และพนักงานองค์การ

  บรหิารสว่นตำาบลโนนกอก  
2. หลักการและเหตุผล

ติามรัฐธรรมน่ญแหดงราชอาณาจักรไทย พจทธศกัราช 2550 มาติรา 279 บััญญัติบใหุมีประมว่าล
จรบยธรรม เพ่3อกำาหนดมาติรฐานทางจรบยธรรมขึองผุ่ดำารงติำาแหนดงทางการเม่อง ขุึาราชการ หร่อเจุาหนุาที3ขึอง
รัฐแติดละประเภท โดยใหุมีกลไกและระบับัในการบัังคับัใชุอยดางมีประสบทธบภาพ และประกอบักับัประกาศ
ประมว่าลจรบยธรรมองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก      ลงว่าันที3  1  เด่อน  ติจลาคม   พ.ศ. 2558   ซ้ื3งหัว่าใจ
สำาคัญขึองการทำางานรดว่ามกันเปนนหม่ดคณะอีกอยดางที3ขึาดไมดไดุค่อคจณธรรม จรบยธรรม เพราะคจณธรรมและ
จรบยธรรม หมายถุ้ง การประพฤติบ ปฏิบบััติบ อันถุ่กติุองดงีาม ทัง้ กาย ว่าาจา ใจ ทั้งติดอตินเอง ติดอผุ่อ่3น และติดอสังคม
ซ้ื3งถุุาบัจคลากรทจกคนที3ทำางานรดว่ามกันมีคจณธรรมและจรบยธรรมประจำาใจขึองตินเองแลุว่า การปฏิบบััติบงานทจกอยดาง

16



ติุองลจลดว่างไปดุว่ายดี และมีประสบทธบภาพ รว่าดเรงว่า โปรดงใส สามารถุติรว่าจสอบัไดุและผุ่มารับับัรบการอยดางประชาชน
กงจะไดรุับัคว่าามเช่3อมั3นและไว่าุว่าางใจที3จะเขุึามารับับัรบการที3องคากรน้ันๆ

ประกอบักับัองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดรุับัการประเมบนคัดเล่อกจากสำานักงาน ป.ป.ช. ติาม
โครงการสดงเสรบมทุองถุบ3นปลอดทจจรบติในการเปนนองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นดีเดดนและที3ดี ดาุนการปอองกันการ
ทจจรบติ ปี พ.ศ. 25xx และเพ่3อเปนนการเติรียมคว่าามพรุอมทั้งในดุานคน ไดุแกด บัจคลากรทั้งขุึาราชการการเม่อง
ฝัาายบัรบหาร ขุึาราชการการเม่องฝัาายสภาทุองถุบ3น และขุึาราชการฝัาายประจำา รว่ามถุ้งพนักงานจาุง จง้ไดุมีการจดั
ทำาโครงการอบัรมคจณธรรม และจรบยธรรม แกดผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา และพนักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนน
กอก  ดงักลดาว่าน้ีข้้ึน
3. วตัถุประสงค์

3.1  เพ่3อเปนนการปล่กและปลจกจบติสำาน้กการติดอติาุนการทจจรบติ
3.2  เพ่3อเปนนการสราุงจบติสำาน้กและคว่าามติระหนักในการปฏิบบััติบราชการติามอำานาจหนุาที3ใหุเกบด

ประโยชนาสจขึแกดประชาชน
3.3  เพ่3อสราุงจบติสำาน้กและคว่าามติระหนักในการประพฤติบปฏิบบััติบติามประมว่าลจรบยธรรม
3.4  เพ่3อสราุงจบติสำาน้กและคว่าามติระหนักที3จะไมดกระทำาการขัึดกันแหดงผลประโยชนาหร่อมีผล

ประโยชนาทับัซุือน
4. เป้าหมาย

ผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา และพนักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จำานว่าน  84  คน
5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
6. วธีิการดำาเนินการ

จัดอบัรมคจณธรรมและจรบยธรรมแกดผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา และพนักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนน
กอก  โดยเชบญว่าบทยากรที3มีคว่าามร่ ุคว่าามสามารถุมาถุดายทอดคว่าามรุ่และประสบัการณาติดางๆ ในการปล่กและ
ปลจกจบติสำาน้กการติดอติาุนการทจจรบติ ใหุประพฤติบปฏิบบััติบราชการโดยยด้มั3นในหลักคจณธรรม และจรบยธรรม และมี
การศ้กษาด่งานหร่อทำากบจกรรมนอกสถุานที3ในบัางโอกาส
7. ระยะเวลาการดำาเนินการ

4 ปี  (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564)
8. งบประมาณ์ในการดำาเนินการ

150,000  บัาท
9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ

สำานักงานปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์

ติวั่าชี้ว่าดั ประชาชนผุ่มารับับัรบการที3องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ประเมบนคว่าามพ้งพอใจการ
ปฏิบบััติบงานขึองพนักงาน โดยใชุแบับัประเมบนเปนนติัว่าชี้ว่าดั และติุองไดรุับัผลกาประเมบนมาติ3ำากว่าดารุอยละ 70 

ผลลัพธา ผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา และพนักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เกบดจบติสำาน้กที3ดใีน
การติดอติาุนการทจจรบติ และประพฤติบปฏิบบััติบโดยย้ดมั3นติามหลักประมว่าลจรบยธรรม

**************************************************
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1.1.2  สร้างจิตสำานกกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “ส่งเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำาบล
โนนกอก ”

2. หลักการและเหตุผล
ติามที3องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดปุระกาศใชุประมว่าลจรบยธรรมขึององคาการบัรบหารสดว่าน

ติำาบัลโนนกอก  พ.ศ. 2558  โดยกำาหนดกลไกและระบับัในการบัังคับัใชุอยดางมีประสบทธบภาพ ทัง้น้ี การฝัาาฝันน
หร่อไมดปฏิบบััติบติามมาติรฐานทางจรบยธรรมดังกลดาว่า ใหุถุ่อว่าดาเปนนการกระทำาผบดทางว่าบนัย ซ้ื3งมีการกำาหนดข้ัึนติอน
การลงโทษติามคว่าามราุยแรงแหดงการกระทำา ประกอบักับัไดุมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสดว่านติำาบัล
จังหว่าัดชยัภ่มบ  เร่3อง หลักเกณฑ์าและเง่3อนไขึเกี3ยว่ากับัจรบยธรรมขึองพนักงานสดว่านติำาบัล  ลก่จุางประจำา และ
พนักงานจุาง   ลงว่าันที3   1  ติจลาคม  2558  กำาหนดใหุพนักงานสดว่านติำาบัล ล่กจุางประจำา และพนักงานจาุง
ขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น  มีหนุาที3ดำาเนบนการใหุเปนนไปติามกฎหมายเพ่3อรกัษาประโยชนาสดว่านรว่ามและ
ประเทศชาติบ อำานว่ายคว่าามสะดว่ากและใหุบัรบการแกดประชาชนติามหลักธรรมาภบบัาล โดยจะติอุงย้ดมั3นในคดานบยม
หลักขึองมาติรฐานจรบยธรรม  9 ประการ ไดุแกด ยด้มั3นในคจณธรรมและจรบยธรรม,  มีจบติสำาน้กที3ดี ซ่ื3อสัติยา สจจรบติ
และรับัผบดชอบั,ยด้ถุ่อประโยชนาขึองประเทศชาติบเหน่อกว่าดาประโยชนาสดว่านติน และไมดมีประโยชนาทับัซุือน,ย่น
หยัดทำาในสบ3งที3ถุ่กติุอง เปนนธรรม และถุ่กกฎหมาย, ใหุบัรบการแกดประชาชนดวุ่ายคว่าามรว่าดเรงว่ามีอธัยาศัย และไมด
เล่อกปฏิบบััติบ, ใหุขุึอม่ลขึดาว่าสารแกดประชาชนอยดางครบัถุุว่าน ถุ่กติุอง และไมดบับดเบ่ัอนขุึอเทงจจรบง,มจดงผลสัมฤทธบ์ขึอง
งาน รกัษามาติรฐาน มีคจณภาพโปรดงใส และติรว่าจสอบัไดุ, ยด้มั3นในระบัอบัประชาธบปไติยอันมีพระมหากษัติรบยา
ทรงเปนนประมจขึ และย้ดมั3นในหลักจรรยาว่าบชาชีพขึององคากร นอกจากน้ี สำานักงาน ก.พ. ไดุกำาหนดแนว่าทางการ
ดำาเนบนการติามประมว่าลจรบยธรรมขุึาราชการ   พลเร่อนกรณีการเรี3ยไร และกรณกีารใหุหร่อรับัขึองขึว่าัญหร่อ
ประโยชนาอ่3นใด โดยมีว่าตัิถุจประสงคาเพ่3อกำาหนดใหุขุึาราชการติอุงละเว่าุนจากการแสว่างหาประโยชนาที3มบชอบั โดย
อาศัยติำาแหนดงหนุาที3และไมดกระทำาการอันเปนนการขัึดกันระหว่าดางประโยชนาสดว่านตินและประโยชนาสดว่านรว่าม ติาม
นัยหนังส่อสำานักงาน ก.พ. ที3 นร 1013.7/ว่า 11 ลงว่านัที3 25 ธันว่าาคม 2557  ซ้ื3งองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก  คว่ารนำาแนว่าทางการดำาเนบนการดังกลดาว่ามาปรับัใชุเปนนแนว่าทางในการถุ่อปฏิบบััติบโดยอนจโลม

ดังน้ัน เพ่3อใหุเกบดคว่าามโปรดงใสในการปฏิบบััติบงานและเปนนที3เช่3อถุ่อไว่าุว่าางใจขึองประชาชน องคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดจุัดทำามาติรการ “สดงเสรบมการปฏิบบััติบงานติามประมว่าลจรบยธรรมขึององคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก” ข้้ึน เพ่3อใหุบัจคลากรทั้งฝัาายการเม่องและฝัาายประจำาทจกระดับันำาไปใชุในการปฏิบบััติบ
หนุาที3ดวุ่ายคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ มีคจณธรรม จรบยธรรม ไมดกระทำาการอันเปนนการขัึดกันแหดงผลประโยชนาหร่อการ
มีผลประโยชนาทับัซุือน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อเปนนเคร่3องม่อกำากับัคว่าามประพฤติบขึองขุึาราชการที3สรุางคว่าามโปรดงใส มีมาติรฐานในการ

ปฏิบบััติบงานที3ชัดเจนและเปนนสากล
3.2 เพ่3อย้ดถุ่อเปนนหลักการและแนว่าทางการปฏิบบััติบงานอยดางสม3ำาเสมอ ทั้งในระดบััองคากรและระดับั

บัจคคลและเปนนเคร่3องม่อการติรว่าจสอบัการทำางานดุานติดางๆ ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เพ่3อ
ใหุการดำาเนบนงานเปนนไปติามหลักคจณธรรม จรบยธรรม มีประสบทธบภาพและประสบทธบผล

3.3 เพ่3อทำาใหุเกบดร่ปแบับัองคากรอันเปนนที3ยอมรับั เพบ3มคว่าามนดาเช่3อถุ่อ เกบดคว่าามมั3นใจแกดผุ่รับับัรบการ
และประชาชนทั3ว่าไป ติลอดจนผุ่มีสดว่านไดุเสีย
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3.4 เพ่3อใหุเกบดพันธะผ่กพันระหว่าดางองคากรและขุึาราชการในทจกระดับั โดยใหุฝัาายบัรบหารใชุอำานาจใน
ขึอบัเขึติ สราุงระบับัคว่าามรับัผบดชอบัขึองขุึาราชการติดอตินเอง ติดอองคากร ติดอผุ่บัังคับับััญชาติดอประชาชนและติดอ
สังคมติามลำาดับั

3.5 เพ่3อปอองกันการแสว่างหาประโยชนาโดยมบชอบัและคว่าามขัึดแยุงทางผลประโยชนาที3อาจเกบดข้้ึน รว่าม
ทั้งเสรบมสราุงคว่าามโปรดงใสในการปฏิบบััติบงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา พนักงานสดว่านติำาบัล  ล่กจาุงประจำา และพนักงานจาุง 

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา  จังหว่าดัชัยภ่มบ 

6. วธีิดำาเนินการ
1. เผยแพรดประมว่าลจรบยธรรมขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เพ่3อใชุเปนนคดานบยมสำาหรับั

องคากร ขุึาราชการทจกคนพ้งย้ดถุ่อเปนนแนว่าทางปฏิบบััติบคว่าบัค่ดไปกับัระเบีัยบัและกฎขุึอบัังคับัอ่3นๆ อยดางทั3ว่าถุ้งและ
มีประสบทธบภาพ

2. เผยแพรดประชาสมัพนัธาเกี3ยว่ากบััประมว่าลจรบยธรรมขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เปิดเผย
เปนนการทั3ว่าไปแกดสาธารณชนใหุมสีดว่านรดว่ามรับัรุ่และรดว่ามติบดติามติรว่าจสอบัติามประกาศคณะกรรมการขุึอม่ล
ขึดาว่าสารขึองราชการ เร่3อง กำาหนดใหุขุึอม่ลขึดาว่าสารติามเกณฑ์ามาติรฐานคว่าามโปรดงใสและติัว่าชีว้่าัดคว่าามโปรดงใส
ขึองหนดว่ายงานขึองรัฐเปนนขุึอม่ลขึดาว่าสารที3ติอุงจดัไว่าุใหุประชาชนติรว่าจด่ไดตุิามมาติรา 9 ว่ารรคหน้3ง (8)

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4  ปี  (ปีงบัประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
คณะผุ่บัรบหาร สมาชบกสภา พนักงานสดว่านติำาบัล  ล่กจาุงประจำา พนักงานปฏิบบััติบงานติามประมว่าล

จรบยธรรมขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

************************************************

1.1.3  สร้างจิตสำานกกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำาการอันเปนนการขัดกันแห่งผลประโยชัน์หรือ
การมีผลประโยชัน์ทับซ้อน

1. ช่ืัอโครงการ  : กิจกรรมให้ความรร้ เรือ่ง ผลประโยชัน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจ้าง
           ขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก

2. หลักการและเหตุผล
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ดวุ่ายสถุานการณาหร่อารกระทำาขึองบัจคคลมีผลประโยชนาสดว่านตินเขุึามาเกี3ยว่าขุึองจนสดงผลกระทบัติดอการ
ติดัสบนใจหร่อการปฏิบบััติบหนุาที3ในติำาแหนดง การกระทำาดังกลดาว่าอาจเกบดข้้ึนโดยรุ่ติวั่าหรอ่ไมดรุ่ติวั่า ทั้งเจตินาหร่อไมด
เจตินาหร่อหรอ่บัางเร่3องเปนนการปฏิบบััติบส่บัติดอกันมาจนไมดเหงนว่าดาจะเปนนสบ3งผบดแติดอยดางใด พฤติบกรรมเหลดาน้ี
เปนนการกระทำาคว่าามผบดทางจรบยธรรมขึองเจุาหนุาที3ขึองรัฐที3ติอุงคำาน้งถุ้งผลประโยชนาสาธารณะ (ประโยชนาขึอง
สดว่านรว่าม) แติดกลับัติัดสบนใจปฏิบบััติบหนุาที3โดยคำาน้งถุ้งประโยชนาขึองตินเองหร่อพว่ากพุอง

“ ผลประโยชนาทับัซุือน ” หมายถุ้ง สถุานการณาที3เจาุหนุาที3ขึองรัฐมีผลประโยชนาสดว่านตินอย่ด และมีการ
ใชุอบทธบพลติามอำานาจหนุาที3ละคว่าามรบััผบดชอบัเพ่3อใหุเกบดประโยชนาสดว่านติัว่า โดยกดอใหุเกบดผลเสียติดอผล
ประโยชนาสดว่านรว่าม ผลประโยชนา      ทับัซุือนมีหลากหลายร่ปแบับั ไมดจำากดัอย่ดในร่ปขึองติัว่าเงบนหร่อทรพัยาสบน
เทดาน้ัน แติดรว่ามถุ้งผลประโยชนาอ่3นๆ ที3ไมดใชดร่ปติัว่าเงบนหร่อทรพัยาสบนกงได ุอาทบการแติดงติั้งพรรคพว่ากเขุึาไปดำารง
ติำาแหนดงในองคากรติดางๆ ทั้งในหนดว่ายราชการ รฐัว่าบสาหกบจ และบัรบษัทจำากดั หรอ่การที3บัจคคลผุ่มีอำานาจที3ติดัสบน
ใจใหุญาติบพี3นุองหรอ่บัรบษัทที3ตินมีสดว่านไดุสดว่านเสียไดุรับัสัมปทานหร่อผลประโยชนาจากทางราชการโดยมบชอบั 
ทั้งน้ีหมายรว่ามถุ้งคว่าามขัึดแยุงกันระหว่าดางผลประโยชนาสดว่านตินและผลประโยชนาสดว่านรว่าม ซ้ื3งในปีงบัประมาณ 
พ.ศ. 2559 - 2560 หนดว่ายงานภาครัฐทจกหนดว่ายงานติุองเขุึารับัการประเมบนคจณธรรมและคว่าามโปรดงใสในการ
ดำาเนบนงานขึองหนดว่ายงานภาครฐั โดยกำาหนดใหุหนดว่ายงานคว่ารมกีารประชจมหร่อสัมมนาภายในองคากร เพ่3อใหุ
คว่าามรุ่เร่3องการปอองกันผลประโยชนาทับัซุือนแกดเจุาหนุาที3 เพ่3อปอองกันผลประโยชนาทับัซุือน

ดังน้ัน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งไดุจดักบจกรรมใหุคว่าามรุ่ คว่าามเขุึาใจการปอองกันผล
ประโยชนาทับัซุือนแกดบัจคลากรในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เพ่3อปอองกันการทจจรบติในการปฏิบบััติบราชการ
จ้งไดุจดักบจกรรมปอองกันผลประโยชนาทับัซุือน ผดานการประชจมผุ่บัรบหารกับัพนักงานเจุาหนุาที3   เพ่3อใหุพนักงาน
ทจกคนทำางานโดยยด้ถุ่อระเบีัยบั กฎหมาย คจณธรรม จรบยธรรม เพ่3อเปนนเคร่3องกำากับัคว่าามประพฤติบขึองติน เพ่3อ
ไมดใหุเกบดผลประโยชนาทับัซุือน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุคว่าามรุ่ คว่าามเขุึาใจแกดพนักงานสดว่านติำาบัล พนักงานจาุงเกี3ยว่ากับัการปอองกันผลประโยชนา

ทับัซุือน
3.2 เพ่3อเสรบมสราุงพฤติบกรรมและว่าบธีการทำางานที3สจจรบติโปรดงใสขึองขุึาราชการและเจุาหนุาที3ขึอง

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
3.3 เพ่3อเสรบมสราุงใหุขุึาราชการและเจุาหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีจบติสำาน้ก คดา

นบยม และว่าัฒนธรรมเร่3องคว่าามซ่ื3อสตัิยา สจจรบติ มจดงมั3นทำางานอยดางมปีระสบทธบภาพ มคีจณธรรมอนัมั3นคง สดงผลใหุหนดว่าย
งานปลอดจากการทจจรบติคอรารปัชั3น มจดงส่ดการเปนนขุึาราชการทุองถุบ3นไทยใสสะอาด

4. เป้าหมาย
พนักงานสดว่านติำาบัลและพนักงานจุางองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิการดำาเนินการ
จัดประชจมประจำาเด่อน และใหุคว่าามรุ่เร่3องผลประโยชนาทับัซุือน

7. ระยะเวลาการดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564 )

8. งบประมาณ์ในการดำาเนินโครงการ
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ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักงานปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ติวั่าชี้ว่าดั
พนักงานสดว่านติำาบัลและพนักงานจุางมีคว่าามเขุึาใจเร่3องผลประโยชนาทับัซุือน
ผลลัพธา
พนักงานสดว่านติำาบัลและพนักงานจุางมีคว่าามร่เุกี3ยว่ากับัผลประโยชนาทับัซุือน และมีคว่าามประพฤติบปฏิบบััติบ

งานไมดยจดงเกี3ยว่ากับัผลประโยชนาทับัซุือน

1.2 การสรา้งจิตสำานกกและความตระหนักแก่ประชัาชันทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1. ช่ืัอโครงการ :  โครงการค่ายอาสาเยาวชันรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำาปีงบประมาณ์ 2560

2. หลักการและเหตุผล

พ่้นที3ติำาบัลโนนกอก อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา จงัหว่าัดชัยภ่มบ เปนนพ่้นที3ที3มีอาณาเขึติติบดติดอกับัอจทยานแหดง
ชาติบ ภ่แลนคา และพ่้นที3ปาาอนจรักษาภ่กระแติ ประชาชนในพ่้นที3ไดมุีการไปใชุประโยชนาจากผ่นปาาทั้งสองแหลดง 
ทั้งน้ีปจจจจบัันพ่้นที3ปาาไดุมีการบัจกรจกและเขุึาใชุประโยชนาแบับัไมดถุ่กติุอง สดงผลใหุเกบดปจญหาปาาเส่3อมโทรม ปาาถุ่ก
ทำาลาย เม่3อถุ้งฤด่ฝันจะเกบดปจญหาน้ำาปาาไหลหลากลงมาทดว่ามบุัานเร่อน และพ่้นที3เกษติรกรรมขึองประชาชน 
เน่3องจากไมดมีปาาไมุชะลอคว่าามรจนแรงขึองน้ำาปาา ทั้งน้ีเยาว่าชนในพ่น้ที3เปนนอีกกลจดมเปอาหมายหน้3งที3จะมีสดว่านรดว่าม
ในการรกัษาปาาไมุ ดงัน้ัน กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลอุม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก จง้ดำาเนบนคดายเยาว่าชน
รกัษาสบ3งแว่าดลอุมประจำาปีงบัประมาณ 2560 ข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
2.1 เพ่3อใหุปาาไมุเปนนหุองเรียนธรรมชาติบที3ใหุคว่าามร่ดุาุน ทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอมแกด

เยาว่าชนซ้ื3งเปนนนักเรียนจากโรงเรียนติดางๆ ในพ่น้ที3ติำาบัลโนนกอก
      2.2 เพ่3อสดงเสรบมและพัฒนาการทดองเที3ยว่าเชบงนบเว่าศในพ่้นที3ปาาอยดางยั3งย่น
     2.3 เพ่3อสราุงแนว่ารดว่ามและเคร่อขึดายในการอนจรักษาทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอม
4. เป้าหมาย

นักเรียนระดับัประถุมศ้กษาปีที3  4-6  ขึองโรงเรียนในเขึติรับัผบดชอบัองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล     
โนนกอก จำานว่าน 100 คน
5. วธีิดำาเนินการ

1. จัดทำาโครงการเพ่3อรับัการพบจารณาอนจมัติบ
2.  ประสานขึอคว่าามอนจเคราะหาว่าบทยากรจากอทจยานแหดงชาติบภ่แลนคา
3.  แจงุโรงเรยีนสดงนักเรยีนเขุึารบััการอบัรม เชบญแขึกผุ่มีเกียรติบ ผุ่นำาชจมชน
4. ดำาเนบนการติามแผนงานโครงการ

6.  ระยะเวลาดำาเนินการ
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ปีงบัประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564 

7.   หน่วยงานผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม ติำาบัลโนนกอก อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา  จังหว่าัดชยัภ่มบ

8.  งบประมาณ์
40,000  บัาท 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
มีเคร่อขึดายเยาว่าชนรกัษาสบ3งแว่าดลุอม ครบัทจกโรงเรียน

*********************************

1.  ช่ืัอโครงการ   :   โครงการครคลองสวย น้ำาใส  

2. หลักการและเหตุผล

ติามที3รัฐบัาลไดมุอบันโยบัายการจดัการขึยะเปนนว่าาระเรดงดดว่าน โดยใหุมีการจดักบจกรรมรณรงคารกัษา
คว่าามสะอาดและการจดัเกงบัขึยะม่ลฝัอยในพ่้นที3สาธารณะ ค่ คลอง รางระบัายน้ำาและลำาน้ำาสาธารณะ ที3เปนน
ปจญหาสะสมมานาน ทำาใหุไมดสามารถุนำาน้ำามาใชุประโยชนาไดุอยดางเติงมประสบทธบภาพ และค่คลองบัางสายมักจะ
ติ่้นเขึบน เน่3องจากการสะสมขึอง ผักติบัชว่าา ว่าชัพ่ช ติดางๆ  เม่3อถุ้งฤด่ฝันกงไมดสามารถุระบัายน้ำาไดทุันจ้งเกบด
ปจญหาน้ำาทดว่ามในพ่น้ที3 กดอใหุเกบดคว่าามเสียหายแกดพ่้นที3ทำาการเกษติรขึองประชาชน กระทรว่าง
ทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอม  ไดปุระสานนโยบัายเชบงรจกเพ่3อเรดงฟน้นฟ่ทรัพยากรธรรมชาติบและสบ3ง
แว่าดลุอมในพ่้นที3ลจดมน้ำาติดางๆ ทั3ว่าประเทศเพ่3อเรดง  แกุไขึปจญหาคจณภาพน้ำาใหุดีข้้ึนและสามารถุใชุประโยชนาเพ่3อ
กบจกรรมติดางๆ  โดยคำาน้งภาพรว่ามทั้งระบับัขึองลจดมน้ำา   ค่คลองติดางๆ ระบับัการบัรบหารจดัการน้ำาจากชจมชน 
สถุานประกอบัการ ที3อย่ดอาศัย ที3จะเช่3อมโยงไปยังแหลดงน้ำาที3สำาคัญในพ่น้ที3  

ดงัน้ัน กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลอุม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก จง้ดำาเนบนโครงการคลองสว่ายน้ำา
ใส  โดยการปรบััปรจงแกไุขึและฟนน้ฟส่ภาพแว่าดลอุมขึองคค่ลองในพ่้นที3ดวุ่ายการกำาจดัว่าัชพ่ช ผกัติบัชว่าา เพ่3อใหุการ
ระบัายน้ำาและใชุประโยชนาจากแหลดงน้ำาไดุอยดางมีประสบทธบภาพ

3. วตัถุประสงค์
2.1 เพ่3อฟน้นฟส่ภาพน้ำาในค่คลองในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
2.2 เพ่3อรณรงคาประชาสัมพันธาและสราุงการมีสดว่านรดว่ามขึองชจมชนในการอนจรกัษาค่คลอง
2.3 เพ่3อสราุงจบติสำาน้กขึองประชาชนในการอนจรกัษาทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลอุม

4. เป้าหมาย
    ดำาเนบนการกำาจดัว่าัชพ่ช และผักติบัชว่าาในแหลดงน้ำา ในพ่น้ที3รับัผบดชอบัติำาบัลโนนกอก

5. วธีิดำาเนินการ
1. จัดทำาโครงการเพ่3อรับัการพบจารณาอนจมัติบ
2.  ประสานขึอคว่าามรดว่ามม่อ คณะผุ่บัรบหาร สมาชบก อบัติ. ผุ่นำาชจมชน และเจุาหนุาที3องคาการ

บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก ในพ่้นที3เขุึารดว่ามดำาเนบนโครงการ    
3.  ดำาเนบนการกำาจดัว่าชัพช่ และผกัติบัชว่าา
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6.  ระยะเวลาดำาเนินการ
  4 ปี  (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564 )

7.   หน่วยงานผร้รับผิดชัอบโครงการ
- กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม ติำาบัลโนนกอก อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา  จังหว่าัดชยัภ่มบ

8.  งบประมาณ์
10,000  บาท

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
-   ค่คลองในพ่้นที3ติำาบัลโนนกอก ปลอดว่าชัพ่ชลกัติบัชว่าา 100%

***********************************
1. ช่ืัอโครงการ :  โครงการประชัาร่วมใจปลรกต้นไม้ถวายเปนนพระราชักุศล

2. หลักการและเหตุผล 

ดวุ่ายกรมสดงเสรบมการปกครองสดว่านทุองถุบ3น แจุงว่าดาเน่3องในโอกาสมหามงคลที3พระบัาทสมเดงจ   
พระเจุาอย่ดหัว่าเสดงจเถุลบงถุว่าัลราชสมบััติบ ครบั 70 ปี ว่านัที3 9 มบถุจนายน 2559 และสมเดงจพระนางเจุาฯ 
พระบัรมราชบนีนาถุ ทรงเจรบญพระชนมพรรษา ครบั 7 รอบั 84 พรรษา ว่าันที3 12 สบงหาคม 2559 เหงนชอบัใหุ
มีการจดักบจกรรมเฉลบมพระเกียรติบเน่3องในโอกาสดงักลดาว่าทั้งในประเทศและติดางประเทศ เพ่3อใหุคนในชาติบ        
ไดุแสดงคว่าามจงรักภักดโีดยพรุอมเพรียงกัน อกีทั้ง เปนนการเผยแพรดพระเกียรติบคจณขึองทั้งสองพระองคาใหุแผด
ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ และเพ่3อเปนนการเฉลบมพระเกียรติบเองในโอกาสอันเปนนมหามงคลและสนองแนว่า
พระราชดำารบขึองพระบัาทสมเดงจพระเจุาอย่ดหัว่าและสมเดงจพระนางเจุาฯ พระบัรมราชบนีนาถุ ในการอนจรกัษา
ทรพัยากรน้ำาและปาา รว่ามทั้งเปนนการสรุางจบติสำาน้กขึองประชาชนในการรักษาสบ3งแว่าดลุอมและอนจรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาติบ ซ้ื3งจะสามารถุแกุไขึปจญหาอจทกภัยและภัยแลุงใหุกับัประชาชนไดุในระยะยาว่า องคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอกจ้งไดจุดัทำาโครงการ รรกัน้ำา รักปาา รักษาแผดนดบน” ประจำาปีงบัประมาณ 2559 ข้้ึน 

3. วตัถุประสงค์
1. สดงเสรบมสนับัสนจนใหุคณะผุ่บัรบหาร ขุึาราชการ พนักงาน และสมาชบก อบัติ. มีสดว่านรดว่ามในการ

แกุไขึปจญหาภาว่าะโลกรุอน โดยการปล่กปาาเพบ3มพ่้นที3สีเขีึยว่า อยดางนุอย คนละ 1 ตินุ
2. เพ่3อสราุงจบติสำาน้กอนจรกัษาปาาไมุ ทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอม 

4. เป้าหมาย
    ดำาเนบนการเพบ3มพ่้นที3สีเขีึยว่าโดยการปล่กติุนไมุ 

5. วธีิดำาเนินการ
2. จัดทำาโครงการเพ่3อรับัการพบจารณาอนจมัติบ
2.  เติรยีมพนัธจากลาุไมเุพ่3อใชใุนการปลก่ 
3.  เติรยีมสถุานที3และพ่น้ที3ในการปลก่ตินุไม ุในพ่น้ที3ที3ทำาการองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
4.  จัดทำาหนังส่อแจุงคณะผุ่บัรบหาร สมาชบก อบัติ. ขุึาราชการ และพนักงาน สังกัด องคาการ  
     บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอกทราบั
5.  ดำาเนบนการเพบ3มพ่น้ที3สเีขีึยว่าโดยการปลก่ตินุไม ุ 
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6.  ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561  – 2564 )

7.   หน่วยงานผร้รับผิดชัอบโครงการ
 - กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม ติำาบัลโนนกอก อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา จังหว่าัดชยัภ่มบ

8.  งบประมาณ์
  15,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
1. ประชาชนสำาน้กในพระมหากรจณาธบคจณขึองพระบัาทสมเดงจพระเจุาอย่ดหัว่าและสมเดพพระนาง

เจุาฯ พระบัรมราชบนีนาถุ ที3ทรงหดว่างใยทรพัยากรธรรมชาติบ ติุนน้ำาลำาธาร และทรัพยากรปาาไมุ ติลอดจนชีว่าบติ
คว่าามเปนนอย่ดขึองประชาชนที3ติุองอย่ดรดว่ามกบััธรรมชาติบ และสานติดอปณบธานขึองสมเดงจพระนางเจาุฯ พระบัรม
ราชบนีนาถุ

2. มีพ่น้ที3สีเขีึยว่าภายในติำาบัลเพบ3มข้้ึน
3. ประชาชนมีจบติสำาน้กในการอนจรกัษาปาาไมุ ทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอม

*********************************************

1.  ช่ืัอโครงการ  :  โครงการอบรมสร้างจิตสำานกกด้านสิ่งแวดล้อม

2.  หลักการและเหตุผล
เน่3องดุว่ายในปจจจจบััน ประเทศไทยประสบักับัปจญหาภัยแลุง ไมดมีน้ำาสำาหรับัการอจปโภค - บัรบโภคในชดว่าง  

ฤด่แลุง ปจญหาไฟปาาคจกคาม สดว่านฤด่ฝันกงจะประสบักับัปจญหาฝันทบ้งชดว่าง ฝันไมดติกติุองติามฤด่กาล น้ำาทดว่าม 
เปนนติุน ซ้ื3งปจญหาสบ3งแว่าดลุอมที3กลดาว่ามาขุึางติุน มีสาเหติจสำาคัญมาจากการติดัไมุทำาลายปาา การบัจกรจกพ่น้ที3ปาา
สงว่าน               การขึยายพ่น้ที3ทำาการเกษติรรจกล้ำาเขุึาไปในพ่้นที3ปาา การจจดไฟเผาปาา ซ้ื3งเปนนปจญหาใหญดที3ทจก
หนดว่ายงานติุองรดว่ามม่อกนัแกไุขึ ทัง้น้ี สดว่านหน้3งขึองพ่น้ที3ในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอกอย่ดติบดกบััพ่น้ที3ขึอง
อจทยานแหดงชาติบภแ่ลนคา ประชาชนและเยาว่าชนในพ่้นที3คว่ารมีสดว่านรดว่ามในการรดว่ามอนจรักษาปาาติุนน้ำา องคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอกในฐานะเปนนองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นที3อย่ดใกลุชบดประชาชนมากที3สจด ไดุเลงงเหงนถุ้ง
คว่าามสำาคัญขึองการ อย่ดรดว่ามกนัขึองชจมชนและปาา เพ่3อรดว่ามม่อกันในการอนจรักษาฟนน้ฟ่ ทรัพยากรธรรมชาติบและ
สบ3งแว่าดลุอมในชจมชน จ้งไดจุัดทำาโครงการอบัรมสราุงจบติสำาน้กดาุนสบ3งแว่าดลุอมใหุกับัเยว่าาชนในพ่น้ที3 เพ่3อใหุ
เยาว่าชนมีคว่าามร่ใุนการอย่ดรดว่ามกับัปาาไมุ และรดว่ามกนัรักษาทรพัยากรปาาไมุใหุอย่ดรดว่ามกับัชจมชนส่บัไป

3.  วัตถปุระสงค์
3. เพ่3อใหุคว่าามรุ่และสราุงจบติสำาน้กใหุเยาว่าชนในพ่น้ที3รดว่ามรักษาปาาไมุ
4. เพ่3อใหุเยาว่าชนทราบัถุ้งพ่้นที3ปาาลักษณะปาาไมุ / พรรณไมุ ในเขึติติำาบัลโนนกอก 

4.  เป้าหมาย
  นักเรียนโรงเรียนโนนกอกว่าบทยา อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา จังหว่าดัชัยภ่มบ จำานว่าน ๓๕ค คน  

5.  วิธีดำาเนินการ
- จัดทำาโครงการเพ่3อรับัการพบจารณาอนจมัติบ
- ดำาเนบนการประสานงานทีมว่าบทยากรจากอจทยานแหดงชาติบภ่แลนคา
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- จัดทำาหนังส่อแจุงใหุโรงเรียนคัดเล่อกนักเรียนเขุึารับัการอบัรม หนังส่อเชบญแขึกผุ่มีเกียรติบเขุึารดว่าม
  พบธเีปิด
-  ดำาเนบนการอบัรมใหุคว่าามร่ ุ  

6.  ระยะเวลาดำาเนินการ
-  4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

7.    หน่วยงานผร้รับผิดชัอบโครงการ
- กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม ติำาบัลโนนกอก อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา  จังหว่าัดชยัภ่มบ

8.  งบัประมาณ 
         -  20,000  บัาท

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
- เยาว่าชนในพ่น้ที3มีคว่าามรุ่ดาุนปจญหาสบ3งแว่าดลุอมและการรักษาสบ3งแว่าดลุอม
- เยาว่าชนมีจบติสำาน้กและมีสดว่านรดว่ามในการรกัษาสบ3งแว่าดลุอม

****************************************

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการปลรกผักริมรั้ว

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนนมา
ปจจจจบัันปจญหาเร่3องสจขึภาพขึองประชาชนคนไทยเพบ3มทว่าีข้้ึน ซ้ื3งเหงนไดุจากสถุบติบขึองผุ่ปาว่ายที3มารับับัรบการ

รักษาพยาบัาลที3โรงพยาบัาลมจีำานว่านมากข้้ึนเร่3อยๆ และอัติราการปาว่ายจากโรคที3ไมดติบดติดอเพบ3มส่งข้้ึน โรง
พยาบัาลกงติุองเพบ3มขึนาดขึองโรงพยาบัาลเพ่3อใหุรองรบััผุ่ที3มารับับัรบการ ซ้ื3งเปนนภาระที3รัฐบัาลจะติอุงเสียงบั
ประมาณในการดำาเนบนการเปนนอันมาก และเปนนการแกุปจญหาที3ปลายเหติจเน่3องจากตินุเหติจขึองปจญหาสจขึภาพที3
สำาคัญมีสาเหติจมาจากการบัรบโภคอาหารที3ไมดถุ่กสจขึลักษณะ อาหารที3มีการปลอมปนสารเคมี หร่อผกัผลไมุที3ไมด
ปลอดสารพบษ เพราะเกษติรกรผุ่ผลบติใชุสารกำาจดัศัติรพ่่ชอยดางไมดถุ่กว่าบธี     เพ่3อเหติจผลทางการคุาและพาณบชยา 
ทำาใหุสารเคมีที3เปนนโทษเหลดาน้ัน ติกอย่ดกบััผุ่บัรบโภคอยดางยากที3จะหลีกเลี3ยง แนว่าทางในการปอองกันปจญหาที3
เปนนการแกุที3ติุนเหติจแบับัยั3งย่น ค่อการใหุสจขึศ้กษาแกดประชาชน และการสดงเสรบมการปล่กผักเพ่3อบัรบโภคในครวั่า
เร่อน

การปล่กผักรับัประทานเองแบับัผักอบนทรียากงเปนนหนทางหน้3งที3จะชดว่ายใหุผุ่บัรบโภคไดรุับัสารอาหารที3ดี มี
ประโยชนา แติดกระน้ันสำาหรับัประชาชนที3ไมดเคยปล่กผักเลยกงเปนนปจญหาใหญดในการที3จะเรบ3มติุนที3จะเรียนร่กุาร
ปล่กผักดวุ่ายตินเอง ชจมชนบุัานสว่านพอเพียงติระหนักในปจญหาน้ี จ้งไดรุดว่ามกันจัดติั้งโครงการน้ีข้้ึน
3. วตัถุประสงค์

3.1 เพ่3อแลกเปลี3ยนคว่าามรุ่และนว่าัติกรรมในการปล่กผักอบนทรียาระหว่าดางสมาชบกดวุ่ายกันเอง
3.2 เพ่3ออนจรักษาพ่ชผักถุบ3น พนัธจาพ่้นเม่อง และขึยายพันธจาพ่ชที3เปนนสารอาหารใหุคงอย่ดไว่าุ
3.3 เพ่3อพัฒนาและปรับัปรจงคจณภาพผลผลบติ เพ่3อใหุเหมาะแกดการเกษติรแบับัพอเพียงโดยปราศจาก

การใชุสารเคมีสงเคราะหาใดๆ 
3.4 ลดรายจดายในครวั่าเร่อนเสรบมสราุงคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจและใชุแนว่าทางติามทฤษฏิีเศรษฐกบจพอเพียง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1   สมาชบกชจมชนบุัานสว่านพอเพียง
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4.2   ประชาชนภายในติำาบัลโนนกอก

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
พ่้นที3ในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ข้ัึนเติรียมการ

- มีการว่าางแผนการใหุคว่าามร่ ุแบัดงกลจดมยดอย แบัดงหัว่าขุึอโครงงาน จดัติั้งทีมงานที3เปนนผุ่ประสาน
- รว่าบัรว่ามบัลงอกขึองสมาชบกที3ปล่กผักอบนทรียาไว่ารุับัประทานเองเพ่3อสรุางแรงจ่งใจ
 - บัางกลจดมยดอย แบัดงหัว่าขุึอโครงงาน จัดติัง้ทีมงานที3เปนนผุ่ประสานงาน

6.2 ข้ัึนปฏิบบััติบ
-  รว่าบัรว่ามบัลงอกขึองสมาชบก หร่อลบงคาภายนอกที3ใหุคว่าามรุ่เกี3ยว่ากบััการปล่กและด่แลผัก
   อบนทรียา เพ่3อใหุสมาชบกที3รดว่ามโครงการไดศุ้กษากดอนลงม่อปฏิบบััติบ
-  แจกจดายและแลกเปลี3ยนพันธจาผัก
- กระติจุนการนำาเสนอขึองผุ่เขุึารดว่ามโครงการในการแลกเปลี3ยน และถุดายทอดว่าบทยาการซ้ื3งกัน
   และกัน
- จัดใหุมีการนำาเสนอผลผลบติอยดางติดอเน่3อง โดยมีการกำาหนดระยะเว่าลาติามคว่าามเหมาะสม

6.3 ข้ัึนประเมบนผล
- การนำาเสนอผลงานที3กำาลังเพาะปล่ก และ ผลผลบติที3สำาเรงจแลุว่า
- มีการสำารว่าจคว่าามกุาว่าหนุาขึองโครงการ โดยว่าดัจากอัติราการปล่กผักอบนทรยีาเพ่3อการบัรบโภค
   (จำานว่านครัว่าเรอ่น คบดเปนนรุอยละ)
- ปรบมาณและคจณภาพขึองผลผลบติในการเพาะปล่กดีข้้ึน
- ข้ัึนปรับัปรจงและพัฒนา
- มีการสรจปปจญหาที3ไดุ จากการดำาเนบนการที3ผดานมา โดยดต่ิวั่าชี้ว่าดัจากการประเมบนผล และหา
   แนว่าทางแกุไขึรดว่ามกัน
- สดงเสรบมใหุเกบดธนาคารพันธจาพช่สว่านครวั่าสำาหรับัใหุบัรบการสมาชบก

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
15,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองสว่าัสดบการสังคม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชบกที3รดว่ามโครงการมคีว่าามร่แุละนว่าัติกรรมในการปล่กผักอบนทรียา
10.2 สมาชบกสามารถุนำาคว่าามรุ่ที3ไดรุับัไปปฏิบบััติบไดุจรบง
10.3 เพบ3มผลผลบติขึองสมาชบก มีคจณภาพดี และปลอดสารพบษ
10.4 ผุ่เขุึารดว่ามโครงการไดรุับัประโยชนาจากการปล่กผักบัรบโภคเอง ไดุเกบดการเรียนร่ตุิามแนว่าทาง

เศรษฐกบจพอเพียง เกบดประโยชนาติดอตินเองและเกบดการแบัดงปจน

**************************************
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1. ช่ืัอโครงการ : โครงการสร้างอาชีัพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนนมา
โครงการอบัรมใหุคว่าามร่สุราุงอาชพี สรุางรายได ุติามแนว่าทางเศรษฐกบจพอเพียง เปนนโครงการติาม

แนว่าพระราชดำารบขึองพระบัาทสมเดงจพระเจุาอย่ดหัว่าฯ ไดุทรงเลงงเหงนสภาพคว่าามเปนนอย่ดที3ยากจนขึองราษฎร 
พรอุมทั้งไดพุระราชทานแนว่าทางการดำาเนบนงานใหุหนดว่ายงานติดางๆ นำาไปว่าางแผนปฏิบบััติบงานใหุคว่าามชดว่ายเหล่อ
แกุไขึปจญหาใหุกับัราษฎรผุ่ประสบัคว่าามทจกขึายาก ดอุยโอกาสและยากจนติามภ่มบภาคติดางๆ ทั3ว่าประเทศ โดยเนุน
ใหุผลการดำาเนบนงานติกถุ้งม่อราษฎรโดยติรงเปนนเบ้่ัองแรก ใหุสามารถุพ้3งพาตินเองไดุอยดาง “พออย่ด พอกบน” 
และขึณะเดียว่ากันกงเปนนการป่พ่้นฐานไว่าุสำาหรบัั “คว่าามกบนดี อย่ดดี ในอนาคติ” ดวุ่าย ดงัน้ัน โครงการอันเน่3องมา
จากพระราชดำารบจ้งเปนนโครงการที3มจดงพฒันาราษฎรผุ่ยากไรุใหุมีฐานะ คว่าามเปนนอย่ดที3ดีข้้ึน โดยเฉพาะประชาชน
ในชนบัทที3อย่ดหดางไกล ทจรกันดารและยากจนอยดางแทุจรบง โดยมีหลักการสำาคัญคอ่ การแกุไขึปจญหาเฉพาะหนุา 
เปนนข้ัึนติอนติามลำาดบััคว่าามจำาเปนน ประหยัด การพ้3งพาตินเอง สดงเสรบมคว่าามร่ ุและเทคนบคว่าบชาการสมัยใหมดที3
เหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมจดงเนุนการสราุงกระบัว่านการเรียนรุ่เพ่3อใหุชจมชนสามารถุว่าบเคราะหาปจญหา และคว่าาม
ติุองการขึองชจมชน สามารถุว่าางแผนการผลบติที3สอดคลุองกับัศักยภาพขึองพ่้นที3 และคว่าามพรุอมขึองเกษติรกร
ไดุดวุ่ายตินเอง โดยใชุกระบัว่านการแบับัมีสดว่านรดว่ามขึองเกษติรกร

กองทจนสว่าัสดบการชจมชนติำาบัลโนนกอก  จ้งจดัทำาโครงการอบัรมใหุคว่าามร่กุารสราุงอาชพี สราุงรายไดุ 
โดยมีแนว่าทางติามโครงการเศรษฐกบจพอเพียง ซ้ื3งเปนนหน้3งในโครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ มาประยจกติา
เผยแพรดใหุกับัผุ่มีรายไดนุุอย ดอุยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั3ว่าไปที3สนใจ

3. วตัถุประสงค์
3.1  สดงเสรบมอาชพีใหุกับัคนยากจนในติำาบัลโนนกอก
3.2  สดงเสรบมคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจในการเพาะเหงดใหุกับัคนยากจนในติำาบัลโนนกอก
3.3  สามารถุนำาคว่าามรุ่ไปสราุงรายไดุใหุกับัตินเอง
3.4  สามารถุนำาเหงดไปแปรร่ปเปนนสบนคุาติดางๆ
3.5  สราุงแนว่าคบดติามแนว่าทางทฤษฎีเศรษฐกบจพอเพียง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผุ่ที3มีคว่าามสนใจในการสรุางอาชพีในติำาบัลโนนกอก

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1  ประชาสัมพนัธาโครงการในกลจดมเปอาหมายรับัทราบั
6.2  จัดอบัรมใหุคว่าามร่เุกี3ยว่ากับัการเพาะเหงดใหุกับัผุ่รดว่ามโครงการ
6.3  ศ้กษาดง่านในสถุานที3จรบง
6.4  ฝัึกปฏิบบััติบงานอยดางจรบงจัง

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
30,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบ
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กองสว่าัสดบการสังคม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผุ่เขุึารดว่ามโครงการมีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจเกี3ยว่ากบััการเพาะเหงด
10.2 ผุ่เขุึารดว่ามโครงการมีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจเกี3ยว่ากบััการแปรร่ปเหงด
10.3 ผุ่เขุึารดว่ามโครงการสามารถุนำาไปประกอบัอาชีพไดุ
10.4 มีรายไดุเพบ3มข้้ึน ลดรายจดาย เกบดคว่าามพอเพียง
10.5 เกบดการเรียนรุ่และเขุึาใจหลักปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียง

***************************************************

1.3  การสรา้งจิตสำานกกและความตระหนักแก่เดนกและเยาวชัน

1.  ช่ืัอโครงการ : โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม ตา้นยาเสพติดแก่เดนกและเยาวชัน

2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนนมา  
เน่3องดุว่ายสังคมในสมัยปจจจจบัันซ้ื3งเปนนสังคมแหดงยจคเทคโนโลยี คว่าามทนัสมัยและสบ3งยั3ว่ายว่านใจชว่านใหุ

หลงใหล ทำาใหุคนสมัยน้ีอยากลอง อยากรุ่ อยากด่ อยากเหงน อยากทำาและอยากเปนน โดยไมดคำาน้งถุ้งเร่3องคว่าาม
ปลอดภัยขึองตินเอง อีกทั้งยังขึาดคว่าามคบด ใครดครว่าญใหุดี ในการติดัสบนใจที3กระทำาอะไรลงไป ปจญหาที3พบัมาก
ที3สจดในปจจจจบัันเกบดจาก การขึาดศีลธรรมและจรบยธรรมในสงคม โดยเฉพาะอยดางยบ3ง ปจญหายาเสพติบดใหุโทษ ไดุ
กลายเปนนปจญหาสังคมและประเทศชาติบอย่ดในปจจจจบััน แติดเพ่3อเปนนการปอองกัน หดางไกลจากยาเสพติบดและ
อบัายมจขึ จ้งเปนนหนุาที3ขึองทจกฝัาายที3จะกระทำาติวั่าใหุเปนนติัว่าอยดางบัอกทางเดบนที3ร่จุักโทษขึองสบ3งเหลดาน้ี และเพ่3อ
ปล่กฝัจงคจณธรรม จรบยธรรมใหุเกบดข้้ึนในใจ โรงเรียนบุัานคลองลัดอุอมใหญด จดัใหุมีคดายอบัรมคจณธรรม จรบยธรรม
เดงกและเยาว่าชนติาุนยาเสพติบด เพ่3อปล่กฝัจงทางดุานจบติใจ โดยใหุมีคว่าามคบดอาศัยธรรมะข้ัึนพ่้นฐาน มจดงเนุน
ธรรมะที3จะติอุงใชใุนชีว่าบติประจำาว่าัน นักเรียนโรงเรียนบุัานคลองลัดอุอมใหญด มีระเบีัยบัว่าบนัย ศีลธรรม จรบยธรรม 
คจณธรรมและคว่าามสามัคคี สามารถุแกุไขึปจญหาที3เกบดข้้ึนเองไดุ สามารถุพัฒนาสังคมและประเทศชาติบใหุเจรบญ
กุาว่าหนุาติดอไปในอนาคติ 
3.  วัตถปุระสงค์  

๑.  เพ่3อใหุนักเรียน ติระหนักถุ้งพระคจณขึองบับดามารดาและคร่อาจารยา 
๒.  เพ่3อใหุนักเรียน มรีะเบีัยบั ว่าบนัย ศีลธรรม จรบยธรรม คจณธรรมและคว่าามสามัคคี
๓.  เพ่3อสดงเสรบมใหุเพ่3อนักเรียน หดางไกลยาเสพติบดและอบัายมจขึ
๔.  เพ่3อใหุนักเรียน มีการเรียนร่ปุระว่าัติบขึองพจทธศาสนา และปฏิบบััติบติามหลักศีลธรรม คจณธรรมและ
     จรบยธรรมอันดีงาม ในทางพจทธศาสนา
๕.  เพ่3อใหุนักเรียน นำาเอาหลักธรรมไปประยจกติาใชุในชวี่าบติประจำาว่าันและแกุไขึปจญหาที3เกบดข้้ึนเองไดุ

4.  เป้าหมาย
นักเรียน  ชัน้ประถุมศ้กษา ปี 4 – 6  ขึองโรงเรียนในเขึติพ่้นที3ติำาบัลโนนกอก  จำานว่าน  200  คน 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำาเนินงาน
5.1  จัดทำาโครงการเพ่3อขึออนจมัติบ
5.2   ประสานงานคณะว่าบทยากร

28



5.3  ดำาเนบนการติามโครงการ
5.4   แจงุโรงเรยีนสดงนักเรยีนเขุึารบััการอบัรม เชบญแขึกผุ่มีเกียรติบ ผุ่นำาชจมชน
5.5   สรจปผลการดำาเนบนการติามโครงการ

6. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
คดายอบัรม  ณ  ว่าดัคีรธีรรม  อำาเภอภ่เขีึยว่า จังหว่าัดชยัภ่มบ

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
50,000  บัาท 

8. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองสว่าัสดบการสังคม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
๑.  นักเรียน ติระหนักถุ้งพระคจณขึองบับดามารดาและคร่อาจารยา 
๒.  นักเรียน มรีะเบีัยบั ว่าบนัย ศีลธรรม จรบยธรรม คจณธรรมและคว่าามสามัคคี
๓.  นักเรียน หดางไกลยาเสพติบดและอบัายมจขึ
๔.  นักเรียน มีการเรียนร่ปุระว่าัติบขึองพจทธศาสนา และปฏิบบััติบติามหลักศีลธรรม คจณธรรมและ      
     จรบยธรรมอันดีงาม ในทางพจทธศาสนา
๕.  นักเรียน นำาเอาหลักธรรมไปประยจกติาใชุในชวี่าบติประจำาว่าันและแกุไขึปจญหาที3เกบดข้้ึนเองไดุ

**********************************************

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการสร้างภรมิคุ้มกันทางสังคมให้เดนกและเยาวชันตำาบลโนนกอก 
          (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนนมา
ในปจจจจบัันการทจจรบติคอรารัปชั3นเปนนปจญหาที3ทำาลายสังคมอยดางรจนแรงและฝัจงรากล้ก เปนนปจญหาที3

สะทุอนว่าบกฤติการณาดุานคจณธรรมจรบยธรรมขึองคนในสังคม ซ้ื3งการที3จะแกุไขึปจญหาไดุอยดางยั3งย่นน้ันคนในสังคม
ติุองมีคดานบยมในการรกัคว่าามดแีละรุ่ส้กไมดยอมรับัพฤติบกรรมทจจรบติคอรารัปชั3นและการโกงทจกร่ปแบับั โดยเฉพาะ
ในกลจดมเดงกและเยาว่าชน ติามพระราชบััญญัติบสภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล พจทธศักราช 2537 และ
แกุไขึเพบ3มเติบมถุ้ง (ฉบัับัที3 6 ) พ.ศ. 2552 มาติรา 66 องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มีอำานาจหนุาที3ในการพัฒนา
ติำาบัลทั้งในดาุนเศรษฐกบจ สังคมและว่าัฒนธรรม และมาติรา 67 ภายใติบัุังคับัแหดงกฎหมาย องคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลมีหนุาที3ติอุงทำาในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล (5) สดงเสรบมการศก้ษา ศาสนา ว่าัฒนธรรม และ (6) สดง
เสรบมการพัฒนาสติรี เดงก เยาว่าชน ผุ่ส่งอายจ และผุ่พบการ พระราชบััญญัติบกำาหนดแผนและข้ัึนติอนกระจาย
อำานาจใหุแกดองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2542 มาติรา 16 ใหุเทศบัาล เม่องพัทยา และองคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัล มีอำานาจและหนุาที3ในการจัดระบับัการบัรบการสาธารณะเพ่3อประโยชนาขึองประชาชนในทุองถุบ3นขึอง
ตินเอง ดังน้ี (9)  จัดการศ้กษา (10) การสังคมสงเคราะหาและการพัฒนาคจณภาพชีว่าบติเดงก สติรี คนชรา และผุ่
ดุอยโอกาส และพระราชบััญญัติบการศ้กษาแหดงชาติบ พจทธศักราช 2542 และแกุไขึเพบ3มเติบมถุ้ง (ฉบัับัที3 3) พ.ศ. 
2553 มาติรา 6 ที3ติอุงการพฒันาคนไทยใหุเปนนคนที3สมบ่ัรณาทั้งดุานรดางกาย จบติใจ อารมณา สังคมและสติบ
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ปจญญา คว่าามรุ่ มีคจณธรรมและจรบยธรรมในการดำารงชีว่าบติ สามารถุอย่ดรดว่ามกับัผุ่อ่3นไดุอยดางมีคว่าามสจขึ และมาติรา
25 กำาหนดใหุรัฐติอุงสดงเสรบมการดำาเนบนงานและจัดติั้งแหลดงเรียนรุ่ติลอดชวี่าบติทจกร่ปแบับั น้ัน

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  พบจารณาเหงนคว่าามสำาคัญขึองปจญหาดังกลดาว่า จ้งไดจุัดโครงการ
สราุงภ่มบคจุมกันทางสังคมใหุเดงกและเยาว่าชนติำาบัลโนนกอก  (กบจกรรม “โติไปไมดโกง”) ข้้ึน เพ่3อเปนนการสรุาง
ภ่มบคจุมกันและคดานบยมที3ถุ่กติุองซ้ื3งจะเปนนรากฐานที3สำาคัญ ที3ทำาใหุเดงกและเยาว่าชนเติบบัโติข้้ึนเปนนพลเม่องที3มี
คจณภาพ และเปนนการปอองกันแกุไขึปจญหาทจจรบติคอรารัปชั3นที3ไดุผลที3สจด โดยการปล่กฝัจงจบติสำาน้กใหุเดงกและ
เยาว่าชนรกัคว่าามถุ่กติุอง มีคว่าามซ่ื3อสัติยาสจจรบติ การยด้มั3นในคว่าามสตัิยาจรบงรุ่จกัแยกแยะถุ่กผบด ปฏิบบััติบติดอตินเอง
และผุ่อ่3นโดยชอบั ไมดคดโกง มีจบติสาธารณะ มีจบติสำาน้กเพ่3อสดว่านรว่าม ติระหนักรุ่และคำาน้งถุ้งสังคมสดว่านรว่าม      
มีคว่าามรับัผบดชอบัติดอติวั่าเองในการกระทำาใดๆ และพรุอมที3จะเสียสละประโยชนาสดว่านตินเพ่3อรักษาประโยชนาสดว่าน
รว่าม

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อสดงเสรบมและปล่กฝัจงใหุเดงกและเยาว่าชนเปนนคนดีมีคจณธรรม จรบยธรรม มีคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ
3.2 เพ่3อสราุงภ่มบคจุมกันทางสังคมใหุเดงกและเยาว่าชน ไมดยอมรบััพฤติบกรรมทจจรบติคอรารัปชั3นและการโกง

ทจกรป่แบับั
3.3 เพ่3อสดงเสรบมใหุเดงกและเยาว่าชนมีจบติสาธารณะ และพรุอมที3จะเสียสละประโยชนาสดว่านติน เพ่3อ

รักษาประโยชนาสดว่านรว่าม

4. เป้าหมาย
เชบงปรบมาณ
เดงกในศ่นยาพัฒนาเดงกเลงกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   
เชบงคจณภาพ
เดงกเกบดคว่าามติระหนักรุ่ สามารถุแยกแยะถุ่ก ผบด ชั3ว่า ดี สามารถุนำาคว่าามรุ่ประสบัการณาที3ไดรุับัมาปรับั

ใชุกับัตินเอง และสังคมสดว่านรว่ามไดุอยดางมีคว่าามสจขึ

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำาเนินงาน
5.1 จัดทำาโครงการเพ่3อขึออนจมัติบ
5.2 แติดงติั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะว่าบทยากร
5.3 ดำาเนบนการติามโครงการ
5.4 สรจปผลการดำาเนบนการติามโครงการ

6. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ศ่นยาพัฒนาเดงกเลงกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ 

8. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองการศก้ษา ศาสนาและว่าัฒนธรรมองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
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10.1 เดงกและเยาว่าชนไดุรบััการปล่กฝัจงใหุเปนนคนดีมีคจณธรรม จรบยธรรม มีคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ
10.2 เดงกและเยาว่าชนมีภ่มบคจุมกันทางสังคม ไมดยอมรบััพฤติบกรรมทจจรบติคอรารัปชั3นและการโกงทจกร่ป

แบับั
10.3 เดงกและเยาว่าชนมีจบติสาธารณะ และพรุอมที3จะเสียสละประโยชนาสดว่านติน เพ่3อรกัษาประโยชนา

สดว่านรว่าม

**********************************************

1. ช่ืัอโครงการ  :  โครงการสรา้งภรมิคุ้มกันทางสังคมให้เดนกและเยาวชันตำาบลโนนกอก 
                      (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรยีนรร้ปรัชัญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนนมา
เน่3องจากปจจจจบัันเดงกและเยาว่าชนไทยไดุรบััผลกระทบัจากหลายๆ ดาุน ที3ทำาใหุเกบดปจญหาเชดน ผลกระ

ทบัดุานเศรษฐกบจ สังคม เทคโนโลยี สดงผลใหุเดงกและเยาว่าชนมีพฤติบกรรมที3ไมดพ้งประสงคา เดงกและเยาว่าชนไทย
ไมดเหงนคว่าามสำาคัญขึองการศ้กษา สนใจแติดว่าัติถุจนบยม ไมดรุ่จกัการประมาณติน ซ้ื3งกดอใหุเกบดผลเสียติดออนาคติขึอง
ชาติบ ดงัน้ันจ้งคว่ารทำาใหุเดงกและเยาว่าชนร่จุักคว่าามพอเพียง ปล่กฝัจงอบัรม บัดมเพาะใหุเดงกและเยาว่าชนมีคว่าาม
สมดจลทางเศรษฐกบจ สังคม สบงแว่าดลุอม และว่าัฒนธรรม โดยนำาหลักปรัชญาขึองเศรษฐกบจพอเพียงมาถุดายทอด 
เพ่3อใหุเดงกและเยาว่าชนรุ่จกัการใชุชวี่าบติไดอุยดางสมดจล ติามแนว่าทางเศรษฐกบจพอเพียง เหงนคจณคดาขึองทรัพยากร
ติดางๆ ร่จุักอย่ดรดว่ามกับัผุ่อ่3น ร่จุักเอ่้อเฟน้อเผ่3อแผดและแบัดงปจน มีจบติสำาน้กรกัษาสบ3งแว่าดลุอม และเหงนคจณคดาขึอง
ว่าัฒนธรรมคดานบยม คว่าามเปนนไทย ทดามกลางการเปลี3ยนแปลงติดางๆ 

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  พบจารณาเหงนคว่าามสำาคัญขึองเดงกและเยาว่าชนซ้ื3งเปนนอนาคติขึอง
ชาติบ จ้งไดจุัดโครงการสรุางภ่มบคจุมกนัทางสังคมใหุเดงกและเยาว่าชนติำาบัลโนนกอก  (กบจกรรมสดงเสรบมการเรียนรุ่
ปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียง) ข้้ึน เพ่3อปล่กฝัจงแนว่าคบดปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียงใหุกับัเดงกและเยาว่าชน เปนนการ
สราุงภ่มบคจุมกันทางสังคมใหุเดงกและเยาว่าชนสามารถุใชุชีว่าบติไดุอยดางสมดจล ทดามกลางการเปลี3ยนแปลงติดางๆ ที3
เกบดข้้ึน และเหงนคจณคดาขึองทรพัยากรติดางๆ ร่จุักอย่ดรดว่ามกับัผุ่อ่3น ร่จุักเอ่้อเฟน้อเผ่3อแผดและแบัดงปจน มีจบติสำาน้กรกัษา
สบ3งแว่าดลุอม และเหงนคจณคดาขึองว่าัฒนธรรม คดานบยมคว่าามเปนนไทย  ติามพระราชบััญญัติบสภาติำาบัลและองคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัล พจทธศกัราช 2537 และแกุไขึเพบ3มเติบมถุ้ง (ฉบัับัที3 6 ) พ.ศ. 2552 มาติรา 66 องคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัล มีอำานาจหนุาที3ในการพัฒนาติำาบัลทั้งในดาุนเศรษฐกบจ สังคมและว่าัฒนธรรม และมาติรา 67 
ภายใติบัุังคับัแหดงกฎหมาย องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลมีหนุาที3ติุองทำาในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล (5) สดง
เสรบมการศ้กษา ศาสนา ว่าฒันธรรม และ (6) สดงเสรบมการพัฒนาสติรี เดงก เยาว่าชน ผุ่ส่งอายจ และผุ่พบการ พระ
ราชบััญญัติบกำาหนดแผนและข้ัึนติอนกระจายอำานาจใหุแกดองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2542 มาติรา 16 
ใหุเทศบัาล เม่องพัทยา และองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มีอำานาจและหนุาที3ในการจดัระบับัการบัรบการสาธารณะ
เพ่3อประโยชนาขึองประชาชนในทุองถุบ3นขึองตินเอง ดงัน้ี (9) จัดการศ้กษา (10) การสังคมสงเคราะหาและการ
พัฒนาคจณภาพชวี่าบติเดงก สติรี คนชรา และผุ่ดุอยโอกาส และพระราชบััญญัติบการศ้กษาแหดงชาติบ พจทธศกัราช 
2542 และแกุไขึเพบ3มเติบมถุ้ง (ฉบัับัที3 3) พ.ศ. 2553 มาติรา 6 ที3ติุองการพัฒนาคนไทยใหุเปนนคนที3สมบ่ัรณาทั้ง
ดาุนรดางกาย จบติใจ อารมณา สังคมและสติบปจญญา คว่าามรุ่ มีคจณธรรมและจรบยธรรมในการดำารงชีว่าบติ สามารถุอย่ด
รดว่ามกับัผุ่อ่3นไดุอยดางมีคว่าามสจขึ 

31



3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อสดงเสรบมและปล่กฝัจงใหุเดงกและเยาว่าชนนำาแนว่าคบดปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียงมาใชใุนการดำาเนบน

ชีว่าบติประจำาว่าันไดุ
3.2 เพ่3อสราุงภ่มบคจุมกันทางสังคมใหุเดงกและเยาว่าชนสามารถุใชุชีว่าบติไดุอยดางสมดจล ทดามกลางการ

เปลี3ยนแปลงติดางๆ ที3เกบดข้้ึน
3.3 เพ่3อสดงเสรบมใหุเดงกและเยาว่าชนเหงนคจณคดาขึองทรัพยากรติดางๆ รุ่จกัเอ่้อเฟน้อเผ่3อแผดและแบัดงปจน 

และรุ่จักอย่ดรดว่ามกบััผุ่อ่3นไดุอยดางมีคว่าามสจขึ

4. เป้าหมาย
เชบงปรบมาณ
เดงกและเยาว่าชนติำาบัลโนนกอก  จำานว่าน  500   คน
เชบงคจณภาพ
เดงกและเยาว่าชนเกบดคว่าามติระหนักรุ่ ร่จุักการใชุชีว่าบติแบับัพอเพียง ติามแนว่าทางปรัชญาเศรษฐกบจพอ

เพียง เหงนคจณคดาขึองทรพัยากรติดางๆ ร่จุักเอ่้อเฟน้อเผ่3อแผด แบัดงปจน และร่จุักอย่ดรดว่ามกับัผุ่อ่3นไดุอยดางมีคว่าามสจขึ

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำาเนินงาน
5.1 จัดทำาโครงการเพ่3อขึออนจมัติบ
5.2 แติดงติั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะว่าบทยากร
5.3 ดำาเนบนการติามโครงการ
5.4 สรจปผลการดำาเนบนการติามโครงการ

6. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
กองสว่าัสดบการสังคม  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
20,0000  บัาท

8. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองสว่าัสดบการสังคม  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
10.1  เดงกและเยาว่าชนสามารถุนำาแนว่าคบดปรัชญาขึองเศรษฐกบจพอเพียงมาใชุในการดำาเนบนชีว่าบติ

ประจำาว่าันไดุ
10.2  เดงกและเยาว่าชนมีภ่มบคจุมกันทางสังคม สามารถุใชุชีว่าบติไดุอยดางสมดจลทดามกลางการเปลี3ยนแปลง

ติดางๆ ที3เกบดข้้ึนไดุ
10.3  เดงกและเยาว่าชนเหงนคจณคดาขึองทรพัยากรติดางๆ ร่จุักเอ่้อเฟน้อเผ่3อแผดและแบัดงปจน และรุ่จักอย่ด

รดว่ามกับัผุ่อ่3นไดุอยดางมีคว่าามสจขึ

*********************************************
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มิติท่ี  2  การบริหารราชัการเพ่ือป้องกันการทุจริต
2.1  แสดงเจตจำานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผร้บริหาร

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กบจกรรม  รประกาศเจติจำานงติดอติาุนการทจจรบติขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก”

2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจุัดทำายจทธศาสติราชาติบว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติมาแลุว่า 3 

ฉบัับั ปจจจจบัันที3ใชุอย่ดเปนนฉบัับัที3 3 เรบ3มจากปี พ.ศ. 2560 จนถุ้งปี พ.ศ. 2564 ซ้ื3งมจดงส่ดการเปนนประเทศที3มี
มาติรฐานทางคจณธรรมจรบยธรรม เปนนสังคมมบติบใหมดที3ประชาชนไมดเพบกเฉยติดอการทจจรบติทจกร่ปแบับั โดยไดรุับั
คว่าามรดว่ามม่อจากฝัาายการเม่อง หนดว่ายงานขึองรัฐ ติลอดจนประชาชน ในการพบทักษารกัษาผลประโยชนาขึองชาติบ
และประชาชนเพ่3อใหุประเทศไทยมีศักดบ์ศรีและเกียรติบภ่มบในดาุนคว่าามโปรดงใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำาหนดว่าบสัยทัศนา รประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติบติาุนทจจรบติ” มีเปอาหมายหลักเพ่3อใหุประเทศไทยไดุรับัการ
ประเมบนดัชนีการรับัรุ่การทจจรบติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมดนุอยกว่าดารอุยละ 50 ในปี     
พ.ศ. 2564 ซ้ื3งการที3ระดับัคะแนนจะส่งข้้ึนไดุน้ัน การบัรบหารงานภาครัฐติอุงมีระดบััธรรมาภบบัาลที3ส่งข้้ึน เจุา
หนุาที3ขึองรัฐและประชาชนติอุงมีพฤติบกรรมแติกติดางจากที3เปนนอย่ดในปจจจจบััน ไมดใชตุิำาแหนดงหนุาที3ในทางทจจรบติ
ประพฤติบมบชอบั โดยไดุกำาหนดยจทธศาสติราการดำาเนบนงานออกเปนน 6 ยจทธศาสติรา ดังน้ี

ยจทธศาสติราที3 1  สราุงสังคมที3ไมดทนติดอการทจจรบติ
ยจทธศาสติราที3 2  ยกระดบััเจติจำานงทางการเม่องในการติดอติาุนการทจจรบติ
ยจทธศาสติราที3 3  สกัดกัน้การทจจรบติเชบงนโยบัาย
ยจทธศาสติราที3 4  พัฒนาระบับัปอองกันการทจจรบติเชบงรจก
ยจทธศาสติราที3 5  ปฏิบร่ปกลไกและกระบัว่านการปราบัปรามการทจจรบติ
ยจทธศาสติราที3 6  ยกระดบััคะแนนดัชนีการรบััรุ่การทจจรบติ (Corruption Perception Index : CPI)
องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นเปนนหนดว่ายงานขึองรัฐภายใติโุครงสรุางการจดัระเบีัยบับัรบหารราชการติาม

หลักการกระจายอำานาจการปกครอง ที3มจดงเนุนการกระจายอำานาจจากสดว่านกลางลงส่ดทุองถุบ3นและเปนนกลไกหน้3ง
ในการสดงเสรบมการปกครองในระบัอบัประชาธบปไติย เปนนหนดว่ายงานหลักในการจัดทำาบัรบการสาธารณะและ
กบจกรรมสาธารณะเพ่3อประโยชนาขึองประชาชนในทุองถุบ3น การพัฒนาองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นใหุเกบดคว่าาม
ยั3งย่นรัฐจะติอุงใหุคว่าามเปนนอบสระแกดองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นโดยย้ดหลักแหดงการปกครองตินเองติาม
เจตินารมณาขึองประชาชนในทุองถุบ3น และสดงเสรบมใหุองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นเปนนหนดว่ายงานหลักในการจัดทำา
บัรบการสาธารณะ รว่ามทั้งมีสดว่านรดว่ามในการติัดสบนใจแกุไขึปจญหาในระดับัพ่้นที3 สดว่านการกำากบััด่แลองคากร
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ปกครองสดว่านทุองถุบ3นจะทำาไดุเทดาที3จำาเปนนติามกรอบักฎหมายกำาหนด และติุองเปนนไปเพ่3อการคจุมครองประโยชนา
ขึองประชาชนในทุองถุบ3น

ทั้งน้ี ติุองยอมรบััว่าดาปจญหาการทจจรบติในองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นเปนนเร่3องที3มีคำาครหา ที3ไดสุราุง
คว่าามขึมข่ึ3นใจใหุแกดคนทำางานในองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นมาเปนนเว่าลาชุานาน ซ้ื3งหากพบจารณาจำานว่านขึอง
องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นประกอบักับัมีปจจจัยนานัปการที3คอยยั3ว่ายว่านใจ บัั3นทอนคว่าามมีคจณธรรม จรบยธรรม 
ซ่ื3อสัติยาสจจรบติ ขึองคนทำางานราชการสดว่านทุองถุบ3นสดว่านใหุเห่อดหายไป และหากจะว่าดากันไปแลุว่า เร่3องในทำานอง
เดียว่ากันน้ีกงสามารถุเกบดข้้ึนกับัคนทำางานในหนดว่ายงานราชการอ่3นไดุเชดนเดียว่ากัน เพียงแติดคนทำางานในองคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นมีจำานว่านมาก และมากกว่าดาคนทำางานในหนดว่ายราชการอ่3น ๆ จ้งมีโอกาสหร่อคว่าามเปนนไปไดุ
ส่งที3คนทำางานในทุองถุบ3น อาจติอุงถุ่กครหาในเร่3องการใชุอำานาจหนุาที3โดยมบชอบัมากกว่าดา แมุว่าดาโอกาสหร่อชดอง
ทางที3คนทำางานในทอุงถุบ3นจะใชุอำานาจใหุออกนอกล่ดนอกทาง จะมีไดไุมดมากเทดากับัที3คนทำางานในหนดว่ายงาน
ราชการอ่3น และม่ลคดาขึองคว่าามเสียหายขึองรัฐ ที3คนทำางานในองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นไดุกดอใหุเกบดข้้ึนกงอาจ
เปนนแคดเศษผงธจลีขึองคว่าามเสียหายที3เกบดจากการทจจรบติขึองคนนอกองคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3น

ดังน้ัน จ้งมคีว่าามจำาเปนนที3ผุ่บัรบหารองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นติุองแสดงเจติจำานงทางการเม่องในการ
ติดอติาุนการทจจรบติอยดางเหงนชัดเปนนร่ปธรรม ดวุ่ายการจดัทำาแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติ สดงเสรบมใหุองคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นบัรบหารงานดวุ่ายคว่าามโปรดงใส มคีว่าามเขุึมแขึงงในการบัรบหารราชการติามหลกัการบัรบหารกบจการ
บุัานเมอ่งที3ดหีรอ่หลกัธรรมาภบบัาล บัังเกบดประโยชนาสจขึแกดประชาชน และยกระดับัมาติรฐานในการปอองกันการ
ทจจรบติขึององคากรตินเองติดอไปใหุครอบัคลจมพ่้นที3ทั3ว่าประเทศติดอไป

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อแสดงเจติจำานงทางการเม่องในการติดอติุานการทจจรบติขึองผุ่บัรบหารองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นดวุ่าย

การจดัทำาแผนปอองกันการทจจรบติในองคากรที3บัรบหาร

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1  ประกาศเจติจำานงการติดอติาุนการทจจรบติขึองผุ่บัรบหาร อยดางนุอย  1  ฉบัับั 
4.2  มีการประกาศเจติจำานงการติดอติาุนการทจจรบติขึองผุ่บัรบหารติดอสาธารณะชน อยดางนุอย 1 ครัง้
4.2  แผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น  4  ปี

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1  ประกาศเจติจำานงทางการเม่องในการติดอติาุนการทจจรบติขึองผุ่บัรบหารองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น
6.2  ประชจมหนดว่ายงาน/บัจคคลที3เกี3ยว่าขุึอง
6.3  จัดติั้งคณะทำางานการจดัทำาแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติ
6.4  ประชจมคณะทำางานจัดทำาแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติ
6.5  จัดทำาแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติ
6.6  ประกาศใชุแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติ
6.7  ดำาเนบนการติามแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติ
6.8  รายงานผลการดำาเนบนงาน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

- มีประกาศเจติจำานงการติดอติาุนการทจจรบติขึองผุ่บัรบหาร อยดางนุอย 1 ฉบัับั 
- มีการประกาศเจติจำานงการติดอติาุนการทจจรบติขึองผุ่บัรบหารติดอสาธารณะชน 
  อยดางนุอย 1 ครัง้
- มีแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น 4 ปี จำานว่าน 1 ฉบัับั

10.2 ผลลัพธ์
- การบัรบหารราชการขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นมีคว่าามโปรดงใส สามารถุปอองกันการ

ทจจรบติขึองบัจคลากรองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นไดุ
- ลดขุึอรุองเรียนการดำาเนบนงานขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น

**************************************

2.2 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติราชัการ
2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เปนนไปตามหลักคุณ์ธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
  มาติรการการสรุางคว่าามโปรดงใสในการบัรบหารงานบัจคคล (ถุ่อปฏิบบััติบติามระเบีัยบั)

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบัาล ล่กจาุงประจำา และพนักงานจาุงขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนน

บัจคลากรที3มีคว่าามสำาคัญติดอองคากร โดยการขัึบัเคล่3อนการพฒันางานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ใหุมี
ศักยภาพ โดยมจดงผลสัมฤทธบ์ขึองงานใหุเกบดประโยชนาติดอองคากร และประชาชน  การพัฒนางานขึององคากรจะ
บัรรลจผลไดตุิุองเรบ3มมาจากบัจคลากรผุ่ปฏิบบััติบงาน ซ้ื3งเปนนปจจจัยสำาคัญในการพัฒนางานใหุมีคจณภาพ จะติุองมี
มาติรฐานในการทำางานที3เปนนร่ปธรรมชัดเจน และมีมาติรการในการทำางานที3โปรดงใส สามารถุติรว่าจสอบัการ
ทำางานไดุ ดาุนการพฒันาระบับับัรบหารใหุมีประสบทธบภาพ เปนนธรรม เพ่3อนำาไปส่ดการสรุางมาติรฐานคว่าามโปรดงใส
และการใหุบัรบการที3เปนนธรรมติรว่าจสอบัไดุอยดางแทุจรบงติดอไป

เพ่3อใหุเปนนไปติามพระราชบััญญัติบเทศบัาล พ.ศ. 2496 มาติรา 50 ว่ารรคทุาย ที3กำาหนดใหุการปฏิบบััติบ
งานติามอำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ติุองเปนนไปเพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชน โดยว่าบธีการ
บัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี และคำาน้งถุ้งการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนในการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการ และ
การเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสาร ติามพระราชกฤษฎีกา ว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าและว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ.
2556 มาติรา 6 ที3กำาหนดใหุการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดีน้ัน ติอุงกดอใหุเกบดประโยชนาสจขึขึองประชาชน เกบด
ผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึองรัฐ มีประสบทธบภาพเกบดคว่าามคจุมคดาในเชบงภารกบจขึองรัฐ ประกอบักับัประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสดว่านติำาบัลจังหว่าัดชัยภ่มบ  เร่3อง หลักเกณฑ์าและเง่3อนไขึเกี3ยว่ากับัการบัรบหารงานบัจคคลขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2545   ลงว่าันที3  24  เด่อน  ติจลาคม   พ.ศ.2545 
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ดังน้ัน เพ่3อเปนนการสดงเสรบมการพัฒนาคจณภาพการบัรบหารงานบัจคคลใหุมีประสบทธบภาพ เปนนไปติามหลัก
คจณธรรม จรบยธรรมในการทำางาน มีคว่าามโปรดงใส และติรว่าจสอบัการทำางานไดุ จ้งไดุจดัใหุมีมาติรการสรุางคว่าาม
โปรดงใสในการบัรบหารงานบัจคคลข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อกำาหนดมาติรการดาุนคว่าามโปรดงใสในการบัรบหารบัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
3.2  เพ่3อใหุการปฏิบบััติบงานบัจคลากรมรี่ปแบับั ข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานที3ถุ่กติุอง โปรดงใสสามารถุติรว่าจ

สอบัไดุ
3.3  เพ่3อเปนนการปอองกันการทจจรบติในการแสว่างหาประโยชนาจากการปฏิบบััติบงานดาุนบัรบหารงานบัจคคล
3.4  เพ่3อปรับัปรจงกลไกการปฏิบบััติบราชการดุานบัรบหารงานบัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ใหุมี

ประสบทธบภาพไดคุนดี คนเกดงเขุึามาทำางาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำามาติรการดาุนการบัรบหารบัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล จำานว่าน 1 มาติรการ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สำานักงานปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 กำาหนดหลักเกณฑ์า การบัรบหารงานบัจคคลในเร่3องการบัรรจจ แติดงติั้ง โยกยาุย โอนเล่3อนติำาแหนดง/

เงบนเด่อน ติามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลจังหว่าัดชยัภ่มบ เร่3อง หลักเกณฑ์าและ
เง่3อนไขึเกี3ยว่ากับัการบัรบหารงานบัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ. 2545

6.2 นำาหลักเกณฑ์าการบัรบหารงานบัจคคลมากำาหนดเปนนมาติรการในการปฏิบบััติบงานบัจคคล
6.3 ประกาศเผยแพรดมาติรการการบัรบหารงานบัจคคล
6.4  ดำาเนบนการบัรบหารงานบัจคคลติามหลักธรรมาภบบัาล
6.5  สรจปผลการดำาเนบนการบัรบหารงาน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตังช้ีัวดั/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

-  มีมาติรการดำาเนบนงานดุานบัรบหารงานบัจคคลขึองเทศบัาลจำานว่าน 1 มาติรการ
- เจุาหนุาที3งานบัรบหารงานบัจคคลสามารถุปฏิบบััติบงานเปนนไปติามาติรฐานและหลักธรรมาภบบัาล

10.2 ผลลัพธ์
- ลดขุึอรุองเรียนในการดำาเนบนการดุานบัรบหารงานบัจคคลองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ไมดนุอย

กว่าดา 90 %
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- บัจคลากรขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มีคว่าามพ้งพอใจติดอระบับัและมาติรฐานการบัรบหาร
งานบัจคคลไมดติ3ำากว่าดาระดับั 3

- การบัรบหารงานบัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มีคว่าามโปรดงใส สามารถุปอองกันการ
ทจจรบติขึองเจุาหนุาที3ไดุ

*********************************************

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาติรการออกคำาสั3งมอบัหมายขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล 
และหัว่าหนุาสดว่านราชการ 

2. หลักการและเหตุผล
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   เปนนหนดว่ายงานบัรบหารราชการองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นร่ปแบับัหน้3งที3มี

อำานาจหนุาที3ในการจดัทำาบัรบการสาธารณะใหุแกดประชาชนในทุองถุบ3น ติามอำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัล  ทั้งที3เปนนหนุาที3ติามพระราชบััญญัติบองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   พ.ศ. 2537   หนุาที3ติามพระราช
บััญญตัิบกำาหนดแผนและข้ัึนติอนการกระจายอำานาจใหุแกดองคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3น พ.ศ. 2542 และหนุาที3ติาม
กฎหมายอ่3นที3กำาหนดใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มีหนุาที3ติอุงทำาอีกมากมายในการใหุบัรบการสาธารณะแกด
ประชาชน ผุ่มารบัับัรบการติบดติดอกับัหนดว่ายงานติดางๆ ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล น้ัน มกัจะประสบัปจญหาดุาน
การอำานว่ายคว่าามสะดว่ากในการติบดติดอราชการเน่3องจากภารกบจมีมากมาย ไปรว่ามอย่ดกับัฝัาายผุ่บัรบหาร ไมดมกีารก
ระจายอำานาจ หร่อมอบัหมายอำานาจหนุาที3ในการสั3งการ อนจมัติบ อนจญาติ ไปยังหัว่าหนุาหนดว่ายงาน ระดบััสำานัก 
กอง และฝัาายติดาง ๆ ซ้ื3งเปนนอจปสรรคอยดางยบ3งติดอการใหุบัรบการ ทำาใหุการบัรบการเกบดคว่าามลดาชาุ ประชาชนไมดไดุ
รับัคว่าามสะดว่ากอันอาจเปนนสาเหติจหน้3งขึองการกระทำาการทจจรบติประพฤติบมบชอบัในการปฏิบบััติบราชการขึองเจุา
หนุาที3 สดงผลใหุระบับัการใหุบัรบการภาครัฐเส่3อมประสบทธบภาพ

เพ่3อใหุเปนนไปติามพระราชบััญญัติบองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ. 2537  ที3กำาหนดใหุการปฏิบบััติบงาน
ติามอำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ติุองเปนนไปเพ่3อประโยชนาสจขึประชาชน โดยใชุว่าบธกีารบัรบหาร
กบจการบุัานเม่องที3ดี ติาม พระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์า และว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 
2546 มาติรา 6 และมาติรา 37 ที3กำาหนดใหุการบัรบหารราชการเพ่3อใหุเกบดประโยชนาสจขึขึองประชาชนและ
เกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึองรัฐ ไมดมีข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานเกบนคว่าามจำาเปนน ประชาชนไดรุับัการอำานว่ายคว่าาม
สะดว่ากและไดุรับัการติอบัสนองคว่าามติุองการ การบัรบหารงานมีประสบทธบภาพ คจุมคดา   ติามพระราชบััญญัติบ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ. 2537   ที3กำาหนดใหุนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มีอำานาจหนุาที3ในการ
สั3ง อนจญาติ และอนจมัติบ เกี3ยว่ากับัราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  กำาหนดใหุนายกองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัล  คว่าบัคจมและรับัผบดชอบัในการบัรบหารกบจการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   และเปนนผุ่บัังคับับััญชา
พนักงานสดว่านติำาบัล  และล่กจุางขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มีอำานาจมอบั
หมายการปฏิบบััติบราชการใหุแกดรองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   ที3ไดรุับัแติดงติั้งในการสั3งหร่อการปฏิบบััติบ
ราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ได ุ  และกำาหนดใหุปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  เปนนผุ่บัังคับับััญชา
พนักงานสดว่านติำาบัล และล่กจุางองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  รองจากนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  และรับัผบด
ชอบัคว่าบัคจมด่แลราชการประจำาขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ใหุเปนนไปติามนโยบัาย และอำานาจหนุาที3อ่3น 
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ติามที3มีกฎหมาย กำาหนด หรอ่ติามที3นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มอบัหมายประกอบักับัประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสดว่านติำาบัลจังหว่าัดชัยภ่มบ  เร่3อง หลักเกณฑ์าและเง่3อนไขึเกี3ยว่ากับัการบับหารงานบัจคคลขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  

ดังน้ัน เพ่3อใหุการบัรบหารราชการเปนนไปติามหลักการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี ติอบัสนองคว่าาม
ติุองการขึองประชาชน ลดข้ัึนติอนการใหุบัรบการและไมดสราุงเง่3อนไขึข้ัึนติอนที3มีคว่าามยจดงยาก จง้จำาเปนนติุองมี
มาติรการ การมอบัหมายอำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ข้้ึน 

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อเปนนการลดข้ัึนติอนการใหุบัรบการประชาชนใหุไดุรับัคว่าามสะดว่าก รว่าดเรงว่า เปนนธรรมติอบัสนอง

คว่าามติุองการขึองประชาชน
3.2 เพ่3อใหุประชาชนมีคว่าามพง้พอใจในการบัรบการจากหนดว่ายงาน
3.3 เพ่3อเปนนการกระจายอำานาจการติดัสบนใจในการสั3ง อนจญาติ อนจมัติบขึองผุ่บัรบหารทจกระดับั
3.4 เพ่3อปอองกันการผ่กขึาดอำานาจหนุาที3ในการใชุดจลพบนบจอันอาจเปนนเหติจแหดงการทจจรบติและประพฤติบ

มบชอบัในติำาแหนดงหนุาที3ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทำาคำาสั3งมอบัหมายงานขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  และ

หัว่าหนุาสดว่านราชการ จำานว่าน 4 ฉบัับั ประกอบัดุว่าย นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มอบัหมายใหุรององคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัล  นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มอบัหมายใหุปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   และหัว่าหนุา
สดว่านราชการ ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มอบัหมายใหุหัว่าหนุาสดว่านราชการ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1  ออกคำาสั3งมอบัหมายงานในการสั3ง อนจญาติ อนจมัติบ ติามกฎหมาย ระเบีัยบัฯ ขุึอบัังคับัและ

หนังส่อสั3งการ
6.2  จัดทำาหนังส่อแจุงเว่าียนใหุทจกสดว่านราชการและผุ่รับัมอบัอำานาจใหุปฏิบบััติบราชการแทนรับัทราบั

และถุ่อปฏิบบััติบ
6.3  จัดทำาประกาศ ประชาสัมพันธาใหุประชาชนทราบั
6.4  ใหุผุ่รับัมอบัหมายงานติามคำาสั3งรายงานผลการปฏิบบััติบงานติามคำาสั3งที3ไดรุับัมอบัหมายในทจกเด่อน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตังช้ีัวดั/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

 มีคำาสั3งมอบัหมายงานใหุผุ่ที3เกี3ยว่าขุึองปฏิบบััติบราชการแทน จำานว่านไมดนุอยกว่าดา 4 ฉบัับั
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10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีคว่าามพง้พอใจในบัรบการที3ไดรุับัอย่ดในระดบััดี
- ประชาชนไดรุับัคว่าามสะดว่าก และลดการผ่กขึาดอำานาจหนุาที3อันเปนนชดองทางแหดงการทจจรบติ

**************************************

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กบจกรรม รสราุงคว่าามโปรดงใสในการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อน”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การพบจารณาคว่าามดีคว่าามชอบัหร่อการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อน เปนนกระบัว่านการหน้3งขึองการ

บัรบหารผลการปฏิบบััติบราชการซ้ื3งใชุหลักการการใหุรางว่าลัเปนนแรงจ่งใจใหุผุ่ปฏิบบััติบงานเกบดแรงกระติจุนในการ
พัฒนาผลงาน ซ้ื3งนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดุใหุคว่าามสำาคญัในเร่3องการพบจารณาคว่าามดีคว่าาม
ชอบัหร่อการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนเปนนเร่3องลำาดบััติุนๆ ขึองเร่3องการบัรบหารงานบัจคคล โดยเฉพาะอยดางยบ3ง
เร่3องการใชุดจลพบนบจขึองผุ่บัังคับับััญชาในการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองผุ่ใติบัุังคับับััญชา ประกอบักับั
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสดว่านติำาบัลจังหว่าัดชัยภ่มบ  เร่3อง หลกัเกณฑ์าและเง่3อนไขึเกี3ยว่ากบััการบัรบหารงาน
บัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2545 ลงว่าันที3 24 เด่อน ติจลาคม  พ.ศ.2545           ไดกุำาหนดใหุ
นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  แติดงติั้งคณะกรรมการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนขุึาราชการองคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัลโนนกอก  ดวุ่ายเหติจผลน้ีเองจ้งเปนนที3มาขึองกบจกรรมการสรุางคว่าามโปรดงใสในการพบจารณาเล่3อนข้ัึน
เงบนเด่อน

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อใหุการบัรบหารงานบัจคคลดุานการเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนมีคว่าามโปรดงใส เปนนธรรมและสามารถุติรว่าจสอบั

ไดุ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ขุึาราชการองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก พนักงานคร ่อบัติ.และล่กจุางประจำา

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สำานักปลัด  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 แติดงติั้งคณะกรรมการกลั3นกรองการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองพนักงานสดว่านติำาบัล 

พนักงานคร่ อบัติ. ล่กจาุงประจำา   โดยแติดงติั้งปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลเปนนประธานกรรมการ  และ
หัว่าหนุาสดว่านราชการเปนนกรรมการ และขุึาราชการองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ที3รับัผบดชอบังานการเจุาหนุาที3เปนน
เลขึานจการ
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6.2 แติดงติั้งคณะกรรมการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนพนักงานสดว่านติำาบัล  โดยประกอบัดุว่าย ประธาน
กรรมการ หัว่าหนุาสดว่านเปนนกรรมการ และขุึาราชการองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลที3รับัผบดชอบังานการเจาุหนุาที3
เปนนเลขึานจการ

6.3 ประชจมคณะกรรมการกลั3นกรองการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองพนักงานสดว่านติำาบัล  เพ่3อ
กลั3นกรองการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการที3ผุ่บัังคับับััญชาไดุพบจารณาไว่าุโดยเจุาหนุาที3ใหุคำาปรก้ษาและเสนอ
คว่าามเหงนเกี3ยว่ากับัมาติรฐานและคว่าามเปนนธรรมขึองการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ

6.4 คณะกรรมการพบจารณากลั3นกรองการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองพนักงานสดว่านติำาบัล  
รว่าบัรว่ามและเสนอผลการพบจารณากลั3นกรองการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการใหุแกดคณะกรรมการพบจารณา
เล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนพนักงานสดว่านติำาบัล พนักงานคร่ อบัติ. และล่กจุางประจำา

6.5 คณะกรรมการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนพนักงานสดว่านติำาบัล  พนักงานคร่ และล่กจาุงประจำา  
พบจารณาทบัทว่านผลการพบจารณาการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการติามที3คณะกรรมการกลั3นกรองการประเมบน
ผลการปฏิบบััติบราชการขึองพนักงานสดว่านติำาบัล พนักงานคร่ อบัติ. เสนอมา โดยใชุหลักเกณฑ์าติามที3กำาหนดไว่าใุน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสดว่านติำาบัลจังหว่าัดชัยภ่มบ   เร่3อง หลักเกณฑ์าและเง่3อนไขึเกี3ยว่ากับัการบัรบหารงาน
บัจคคลขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2545  ลงว่านัที3  24  เด่อน  ติจลาคม   พ.ศ.2545
7. ระยะเวลาดำาเนินการ

ชดว่างระยะเว่าลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ติจลาคม ของทุกปี 
8. งบประมาณ์ดำาเนินการ

ไมดใชุงบัประมาณ
9. ผร้รับผิดชัอบ 

งานบัจคคล   องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์

มีการพบจารณาเล่3อนข้ัึนเงบนเด่อนที3โปรดงใส เปนนธรรม ติรว่าจสอบัไดุ

*****************************************

2.2.2   สรา้งความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ์ การจัดหาพัสดุ การใช้ัประโยชัน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชัการ โดยยกดถอืและปฏิบัติให้เปนนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณ์ฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กบจกรรม รคว่าบัคจมการเบับกจดายเงบนติามขุึอบััญญัติบงบัประมาณรายจดายประจำาปี”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เพ่3อใหุการบัันท้กบััญชี การจดัทำาทะเบีัยนคจมเงบนรายจดายขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นเปนนแนว่าทาง

เดียว่ากันและสอดคลุองกับัการปฏิบบััติบงานในระบับับััญชีคอมพบว่าเติอราขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นจ้งมี
กบจกรรมคว่าบัคจมใหุบัจคลากรฝัาายบััญชี กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จดัทำาทะเบีัยนคจมเงบนราย
จดายใหุคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจในการปฏิบบััติบ ทำาใหุเกบดคว่าามคจุมคดาและมีประสบทธบภาพลดขุึอผบดพลาดในการเบับกจดาย
เงบนติามขุึอบััญญัติบงบัประมาณรายจดายประจำาปี และดำาเนบนงานติามข้ัึนติอนขึองระเบีัยบัประกาศกระทรว่าง
มหาดไทยและหนังส่อสั3งการที3เกี3ยว่าขุึอง ซ้ื3งถุ่อเปนนเร่3องสำาคัญที3องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นจะติุองทำาติาม
กฎหมาย ระเบีัยบั และมีคว่าามจำาเปนนติดอการบัรบหารงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
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3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อใหุบัจคลากร กองคลัง มีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจในการปฏิบบััติบติามระเบีัยบั ประกาศ และหนังส่อที3

เกี3ยว่าขุึอง
3.2  เพ่3อลดขุึอผบดพลาดในการปฏิบบััติบงาน ที3อาจจะทำาใหุเกบดคว่าามเสียหายแกดทางราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บัจคลากร กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
จัดทำาทะเบีัยนคจมเงบนรายจดายติามงบัประมาณแยกหมว่าดรายจดาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจดาย

ติามงบัประมาณที3ติั้งไว่าุ

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1  บัจคลากร กองคลัง มีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจในการปฏิบบััติบติามระเบีัยบั ประกาศและหนังส่อสั3งการที3

เกี3ยว่าขุึอง
10.2  ลดขุึอผบดพลาดในการปฏิบบััติบงาน ที3อาจจะทำาใหุเกบดคว่าามเสียหายแกดทางราชการ และเปนนไปใน

ทบศทางเดียว่ากัน
10.3  เกบดคว่าามคจุมคดาและมีประสบทธบภาพในการบัรบหารงบังบัประมาณ

****************************************

1.   กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ติามพระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าและว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี ซ้ื3งกำาหนดใหุมีการ

บัรบหารราชการอยดางมีประสบทธบภาพและเกบดคว่าามคจุมคดาในเชบงภารกบจขึองรัฐ และเกบดประโยชนาส่งสจดกับั
ประชาชนและการปฏิบบััติบใหุเปนนไปติามระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดุว่ายการพัสดจ ปี 2535 และแกุไขึเพบ3ม
เติบมและกฎหมายอ่3นๆ ที3เกี3ยว่าขุึอง

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อปรับัปรจงการดำาเนบนงานดาุนจัดซ้่ือจัดจาุง
3.2 เพ่3อใชุเปนนขุึอม่ลในการรายงานผุ่บัรบหาร
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3.3 เพ่3อใชุเปนนขุึอม่ลในการว่าางแผนจัดซ้่ือจัดจาุงขึองหนดว่ายงาน
3.4 เพ่3อใหุทราบัปจญหาและอจปสรรคในการปฏิบบััติบงาน
3.5 เพ่3อใชุเปนนแนว่าทางในการปรับัปรจงประสบทธบภาพขึองการจดัหาพสัดจ
3.6 เพ่3อเปนนขุึอม่ลใหุกับัประชาชนสามารถุติรว่าจสอบัไดุ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ผุ่อำานว่ายการกองคลัง เจุาหนุาที3กองคลัง
4.2 เจุาหนุาที3ผุ่ปฏิบบััติบงานดุานพัสดจ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 จัดเกงบัขุึอม่ลในการจดัซ้่ือจัดจาุง
6.2  จำาแนกว่าบธีการจดัซ้่ือจัดจาุงและคบดเปนนรุอยละขึองจำานว่านโครงการและรอุยละขึองจำานว่านงบั

ประมาณ
6.3  สรจปผลการจดัซ้่ือจัดจาุง
6.4  สรจปปจญหาอจปสรรคในการปฏิบบััติบงาน
6.5  รายงานผลการจดัซ้่ือจัดจาุงประจำาปี
6.6  รายงานการว่าบเคราะหาผลการจัดซ้่ือจดัจุางประจำาปี
6.7  เผยแพรดขุึอม่ลใหุประชาชนไดรุับัทราบั

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ 
กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนไดรุับัทราบัขุึอม่ลในการบัรบหารงานขึองหนดว่ายงานดุว่ายคว่าามโปรดงใสมีประสบทธบภาพ
10.2 ผุ่บัรบหารมีขุึอม่ลในการว่าางแผนการบัรบหารงานใหุมีประสบทธบภาพ
10.3 ผุ่ปฏิบบััติบงานมีขุึอม่ลในการพฒันาแผนและกระบัว่านการจัดซ้่ือจดัจุางใหุมีประสบทธบภาพและเกบด

คว่าามคจุมคดาเปนนประโยชนากับัประชาชน

****************************************

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้ัจ่ายเงินงบประมาณ์”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
พระราชบััญญัติบประกอบัรัฐธรรมน่ญว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ พ.ศ. 2558

3. วตัถุประสงค์
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3.1 เพ่3อเปนนการปฏิบบััติบงานใหุโปรดงใส สามารถุติรว่าจสอบัไดุ
3.2 เพ่3อใหุหนดว่ายงานมีระบับัปอองกันผลประโยชนาทับัซุือน
3.3 เพ่3อเปนนการปอองกันการใชุจดายเงบน เพ่3อสดงเสรบมธจรกบจขึองตินและพว่ากพุอง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจุาหนุาที3ผุ่ปฏิบบััติบงานดุานพัสดจ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 จัดทำาค่ดม่อการปฏิบบััติบงานในการติรว่าจสอบับัจคลากรในหนดว่ายงาน ถุ้งคว่าามเกี3ยว่าขุึองกับัผุ่เสนองาน

ในการจดัหาพัสดจ
6.2  ปรับัปรจงข้ัึนติอนการรายงานผลการจดัหาพสัดจ โดยมีการติรว่าจสอบับัจคลากรในหนดว่ายงานถุ้ง

คว่าามเกี3ยว่าขุึองกับัผุ่เสนองานในการจดัหาพัสดจ เพ่3อปอองกันผลประโยชนาทับัซุือน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1  มรีะบับัปอองกันผลประโยชนาทับัซุือน
10.2  มีการปอองกันการใชจุดายเงบน เพ่3อสดงเสรบมธจรกบจขึองตินและพว่ากพอุง
10.3  มีการปฏิบบััติบงานที3มีประสบทธบภาพ โปรดงใสติรว่าจสอบัไดุ

****************************************

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารดุานการจดัซ้่ือ – จดัจุาง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เน่3องจากองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มีฐานะเปนนนบติบบัจคคล มีอำานาจหนุาที3ในการจัดทำาบัรบการสาธารณะ

ดวุ่ายตินเอง ทั้งในเร่3องการจดัหารายไดุและการใชจุดายเงบนและการบัรบหารงานติดางๆ ติามภารกบจและการจัดทำา
บัรบการสาธารณะ แติดติอุงเปนนไปติามอำานาจหนุาที3และกฎหมายที3กำาหนดไว่าุ ดงัน้ัน การที3เทศบัาลจะบัรบหารงาน
ใหุมีประสบทธบภาพและเกบดประโยชนาส่งสจดแกดประชาชน จะติอุงบัรบหารงานดุว่ายคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ มีคว่าาม
โปรดงใส และสามารถุติรว่าจสอบัไดุติามหลักธรรมาภบบัาล

 เพ่3อใหุเปนนไป  โดยใชุว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดีและใหุคำาน้งถุ้งการมีสดว่านรดว่ามขึอง
ประชาชนในการจดัซ้่ือ จดัจาุง และการเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสาร ทัง้น้ี ติามพระราชบััญญตัิบขุึอมล่ขึดาว่าสารขึอง
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าและว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 
2546 มาติรา 23 ที3กำาหนดใหุการจดัซ้่ือจัดจาุง ใหุสดว่านราชการดำาเนบนการโดยเปิดเผยและเที3ยงธรรม โดย
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พบจารณาถุ้งประโยชนาและผลเสียทางสังคม ภาระติดอประชาชน คจณภาพ ว่าตัิถุจประสงคาที3จะใชุ ราคา และ
ประโยชนาระยะยาว่าที3จะไดรุับัประกอบักัน

ดังน้ัน เพ่3อใหุการบัรบหารงบัประมาณขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนนไปอยดาง
โปรดงใส ติรว่าจสอบัไดุ เกบดประสบทธบภาพและเกบดประโยชนาส่งสจดแกดประชาชนในทุองถุบ3น จ้งมีคว่าามจำาเปนนติุองจัด
โครงการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารดุานการจดัซ้่ือ – จดัจุาง เพ่3อใหุประชาชนไดุเขุึาถุ้งขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการ
จัดซ้่ือ – จดัจุางขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ทจกโครงการและกบจกรรม
3. วตัถุประสงค์

3.1 เพ่3อใหุประชาชนไดรุับัทราบัขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการจดัซ้่ือ – จัดจาุงติามโครงการและกบจกรรม
ติดางๆ ขึองเทศบัาล

3.2 เพ่3อเสรบมสราุงคว่าามโปรดงใสในการปฏิบบััติบราชการ สามารถุติรว่าจสอบัไดุติามหลักธรรมาภบบัาล
3.3 เพ่3อปอองกันการทจจรบติในหนดว่ายงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพรดขุึอม่ลการจัดซ้่ือ – จดัจุาง ติามแผนงาน/โครงการติดางๆ ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล     

โนนกอก ที3ดำาเนบนการติามระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดวุ่ายการพัสดจขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น      
พ.ศ. 2535 แกุไขึเพบ3มเติบม (ฉบัับัที3 9) พ.ศ. 2553 จำานว่าน 4 ชดองทาง ไดแุกด ทางเว่างบัไซืติา บัอราด
ประชาสัมพนัธา  หนังส่อ  ระบับักระจายเสียงไรุสาย

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  และชจมชนติดางๆ ภายในเขึติพ่้นที3ติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 รว่าบัรว่ามขุึอม่ลกระบัว่านการจดัหาพัสดจเพ่3อจดัทำาประกาศ ดงัน้ี

- ประกาศการจัดซ้่ือ – จดัจุาง
- ประกาศการกำาหนดราคากลางในการจดัซ้่ือ – จดัจุาง
- ประกาศกำาหนดว่าัน เว่าลา สถุานที3ในการติรว่าจรบัังาน
- ประกาศว่าัน เว่าลา สถุานที3ในการติรว่าจรับังาน
- ประกาศรายช่3อผุ่ผดานการคัดเล่อกพรุอมว่างเงบนการจดัซ้่ือ – จดัจุาง
- ประกาศว่าัน เว่าลา สถุานที3ในการติรว่าจรับังาน

6.2 นำาสดงประกาศไปเผยแพรดประชาสัมพันธาติามชดองทางการประชาสัมพันธาขึองเทศบัาล ไดแุกด ทาง
เว่างบัไซืติา บัอราดประชาสัมพันธา ระบับักระจายเสียงไรุสาย หนดว่ายงานราชการ เปนนติุน 

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
สำานักคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
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เผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการจัดซ้่ือจดัจุางไมดนุอยกว่าดา 3 ชดองทาง
10.2 ผลลัพธ์

- ประชาชนไดเุขุึาถุ้งขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการจดัซ้่ือจัดจาุงไมดนุอยกว่าดารอุยละ 70 ขึอง
โครงการที3จัดซ้่ือจดัจุางทัง้หมด

- การจดัหาพัสดจเปนนไปอยดางโปรดงใส ติรว่าจสอบัไดุทจกข้ัึนติอน
- สามารถุลดปจญหาการรุองเรียนการทจจรบติในการจดัซ้่ือจัดจาุงไดุ

****************************************

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณ์ะ/บริการประชัาชัน เพ่ือให้เกิดความพกงพอใจ
แก่ประชัาชันโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

1. ช่ืัอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กบจกรรมการจัดบัรบการสาธารณะและการบัรบการประชาชนเพ่3อใหุเกบดคว่าามพ้งพอใจแกดประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไมดเล่อกปฏิบบััติบ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  บัรบหารจดัการโดยการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและติอบัสนองคว่าาม

ติุองการขึองประชาชน และใหุประชาชนสามารถุติรว่าจสอบัไดตุิามหลักเกณฑ์าและว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัาน
เม่องที3ดี โดยดำาเนบนการจดัติั้งศ่นยาบัรบการรดว่ามหร่อศ่นยาบัรบการเบังดเสรงจ ณ จจดเดียว่า ( One Stop Service) ณ 
สำานักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนนศ่นยาบัรบการประชาชนในการติบดติดอ สอบัถุามขุึอม่ล ย่3นคำาขึอ
อนจมัติบ อนจญาติในเร่3องที3เปนนอำานาจหนุาที3และภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ติบดติามคว่าามค่บัหนุา และ
แจุงผลการดำาเนบนการใหุประชาชนผุ่รับับัรบการทราบั โดยมีการปรับัระบับัการทำางานแติดละกระบัว่านงานเพ่3อใหุมี
ระบับับัรบการที3เช่3อมติดอระหว่าดางศ่นยาบัรบการรดว่ามกับัหนดว่ายงานเจุาขึองเร่3อง ทั้งในดาุนเอกสาร การสดงติดองาน 
ระบับัการรับัเงบน และกำาหนดระยะเว่าลาดำาเนบนการขึองแติดละกระบัว่านงาน ใชรุะบับัเทคโนโลยีสารสนเทศชดว่าย
อำานว่ายคว่าามสะดว่ากในการปฏิบบััติบงาน ใชรุะบับับััติรคบว่าอัติโนมัติบ เพ่3อใหุบัรบการติามลำาดบัั จดัสถุานที3 สบ3งอำานว่าย
คว่าามสะดว่ากอ่3นๆ เพ่3อใหุบัรบการที3ดกีับัประชาชน เพ่3ออำานว่ายคว่าามสะดว่ากแกดประชาชน ใหุไดรุับัคว่าามพ้งพอใจ
โดยทดัเทียมกันและไมดเล่อกปฏิบบััติบ

นอกจากน้ี องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ยังบัรบหารจัดการบัรบการสาธารณะ ติามเกณฑ์า
มาติรฐานการปฏิบบััติบราชการขึองกรมสดงเสรบมการปกครองทอุงถุบ3น ไดมุาติรฐานทั้ง 17 ประเดงน (ดาุนถุนน 
ทางเดบน และทางเทุา, ดาุนไฟฟอาสาธารณะ, ดาุนระบับัระบัายน้ำา, ดาุนน้ำาเพ่3อการบัรบโภค, ดาุนการพัฒนาเดงก
และเยาว่าชน, ดาุนการสดงเสรบมกฬีา, ดาุนการสดงเสรบมผุ่ส่งอายจ, ดาุนการสดงเสรบมผุ่ดุอยโอกาส, ดุานงาน
สาธารณสจขึ, ดุานการสดงเสรบมการพัฒนาสติรี, ดุานการสดงเสรบมอาชีพ, ดุานการปอองกันและบัรรเทา
สาธารณภัย, ดาุนการสดงเสรบมศาสนา ศบลปะ ว่าฒันธรรม ประเพณีทุองถุบ3น, ดาุนการสดงเสรบมการทดองเที3ยว่า, ดาุน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอม, ดาุนศ้กษา และดุานการจดับัรบการสาธารณะ ติามนโยบัายเรดง
ดดว่านขึองรัฐบัาล (การแกุไขึปจญหาไฟปาาและหมอกคว่าัน การกำาจดัผักติบัชว่าาและว่าัชพช่ในแหลดงน้ำา การลดและ
คัดแยกขึยะม่ลฝัอยติั้งแติดแหลดงกำาเนบด  การจดัการน้ำาเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกบจพอเพียง และกบจกรรมเพ่3อ
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ปอองกันและแกุไขึปจญหายาเสพติบดในพ่น้ที3) โดยในข้ัึนติอน กระบัว่านปฏิบบััติบภารกบจ คำาน้งถุ้งการอำานว่ายคว่าาม
สะดว่ากแกดประชาชน สรุางคว่าามโปรดงใสในการบัรบการสาธารณะ ใหุประชาชนไดุรบััคว่าามพง้พอใจโดยทดัเทียม
กันและไมดเล่อกปฏิบบััติบ และเพ่3อเปนนมาติรการในการปอองกันการทจจรบติคอรารปัชัน   

3. วตัถุประสงค์
3.1 สราุงคว่าามโปรดงใสในการบัรบการสาธารณะ ใหุประชาชนไดรุับัคว่าามพง้พอใจโดยทดัเทียมกันไมด

เล่อกปฏิบบััติบ
3.2 เพ่3อเปนนมาติรการในการปอองกันการทจจรบติคอรารปัชัน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทจกสำานัก/กอง  ดำาเนบนการปฏิบบััติบงานบัรบการสาธารณะ ใหุประชาชนไดุรับัคว่าามพ้งพอใจโดยทัดเทียม

กันและไมดเล่อกปฏิบบััติบ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ทจกสดว่านราชการ

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ดำาเนบนการปฏิบบััติบงานบัรบการสาธารณะ ใหุประชาชนไดรุับัคว่าามพ้งพอใจโดยทัดเทียมกันและไมด

เล่อกปฏิบบััติบ  ใหุไดมุาติรฐานทัง้ 17 ประเดงน (ดาุนถุนน ทางเดบน และทางเทาุ, ดาุนไฟฟอาสาธารณะ, ดาุนระบับั
ระบัายน้ำา, ดาุนน้ำาเพ่3อการบัรบโภค, ดาุนการพัฒนาเดงกและเยาว่าชน, ดาุนการสดงเสรบมกีฬา, ดาุนการสดงเสรบมผุ่ส่ง
อายจ, ดาุนการสดงเสรบมผุ่ดุอยโอกาส, ดาุนงานสาธารณสจขึ, ดาุนการสดงเสรบมการพัฒนาสติรี, ดาุนการสดงเสรบม
อาชพี, ดาุนการปอองกันและบัรรเทาสาธารณภัย, ดาุนการสดงเสรบมศาสนา ศบลปะ ว่าฒันธรรม ประเพณีทุองถุบ3น, 
ดาุนการสดงเสรบมการทดองเที3ยว่า, ดาุนการจัดการทรพัยากรธรรมชาติบและสบ3งแว่าดลุอม, ดาุนศ้กษา และดาุนการจดั
บัรบการสาธารณะ ติามนโยบัายเรดงดดว่านขึองรัฐบัาล (การแกุไขึปจญหาไฟปาาและหมอกคว่าัน การกำาจดัผักติบัชว่าา
และว่าัชพช่ในแหลดงน้ำา การลดและคัดแยกขึยะม่ลฝัอยติั้งแติดแหลดงกำาเนบด การจดัการน้ำาเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกบจพอเพียง และกบจกรรมเพ่3อปอองกันและแกุไขึปจญหายาเสพติบดในพ่น้ที3)

6.2 ประเมบนมาติรฐาน/รายงานผลการดำาเนบนกบจกรรม 

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ใชุจดายจากงบัประมาณรว่ามในคดาว่าสัดจ/คดาใชสุอยฯ

9. ผร้รับผิดชัอบ 
ทจกสดว่านราชการสังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 สราุงคว่าามโปรดงใสในการบัรบการสาธารณะใหุประชาชนไดุรับัคว่าามพ้งพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไมดเล่อกปฏิบบััติบ
10.2 ไมดมีการทจจรบติคอรารัปชันในกระบัว่านการสาธารณะแกดประชาชน

**********************************************

2.3 มาตรการการใช้ัดลุยพินิจและใช้ัอำานาจหน้าท่ีให้เปนนไปตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี
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2.3.1 มีการจัดทำาแผนภรมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำาเนินการเก่ียวกับการบริการประชัาชัน
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ์ ท่ีทำาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักการบัรบหารจดัการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 2546 มาติรา 52 กำาหนดใหุ

องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3น จดัทำาหลักเกณฑ์าการบัรบหารกบจการบุัานเม่องทีดี โดยอยดางนุอยติอุงมีหลักเกณฑ์า
เกี3ยว่ากับัการลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน 
ติลอดจนจัดใหุมีการรับัฟจงและสำารว่าจคว่าามคบดเหงนขึองประชาชนผุ่รับับัรบการ เพ่3อปรับัปรจงการบัรบหารงานใหุ
สอดคลุองกับัคว่าามติอุงการขึองประชาชนมากที3สจด ประกอบักับัในปีที3ผดานมาไดุมีการประเมบนองคากรปกครอง
สดว่านทุองถุบ3นที3มีการบัรบหารจดัการที3ด ีและไดดุำาเนบนการติามโครงการดงักลดาว่าอยดางติดอเน่3องทจกปีน้ัน

เพ่3อใหุการประเมบนบัรบหารจัดการบุัานเม่องที3ดีเปนนไปดุว่ายคว่าามเรียบัรุอยเกบดประโยชนาสจขึติดอประชาชน
เกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึององคากรมีประสบทธบภาพและคว่าามคจุมคดา สามารถุลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานและติอบั
สนองคว่าามติุองการขึองประชาชนไดอุยดางแทุจรบง หร่ออยดางนุอยมีผลการประเมบนไมดติ3ำากว่าดาปีที3ผดานมา เทศบัาล
xxx จ้งไดุจดัทำาโครงการปรับัปรจงกระบัว่านการทำางานหร่อลดข้ัึนติอนการทำางานหร่อการบัรบการ เพ่3อติอบัสนอง
คว่าามติุองการขึองประชาชนโดยย้ดกรอบัแนว่าทางการพัฒนาการบัรบหารจัดการที3ดีขึององคากรปกครองสดว่านทอุง
ถุบ3นและอำานาจหนุาที3ขึองเทศบัาลติามกฎหมายเปนนสำาคัญ

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อลดข้ัึนติอนในการปฏิบบััติบงานการบัรบการประชาชน
3.2 เพ่3ออำานว่ายคว่าามสะดว่ากและติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน
3.3 เพ่3อรับัฟจงและสำารว่าจคว่าามคบดเหงนขึองประชาชนผุ่รับับัรบการ
3.4 เพ่3อปรับัปรจงและเพบ3มประสบทธบภาพในการใหุบัรบการประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพ่3อลดข้ัึนติอนในการทำางานขึอง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ใหุสั้นลง
4.2 ประชาชนในพ่น้ที3 ติำาบัลโนนกอก  
4.3 ประชาชนนอกพ่้นที3 และประชาชนทั3ว่าไป
4.4 พนักงานและเจุาหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
4.5 ผุ่บัังคับับััญชามอบัอำานาจการติัดสบนใจเกี3ยว่ากับัการสั3งการ อนจญาติ การอนจมัติบ และการปฏิบบััติบราช

การใดๆ ไปส่ดผุ่ใติุบัังคับับััญชาซ้ื3งมีหนุาที3รับัผบดชอบัในการดำาเนบนการเร่3องน้ันโดยติรง

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 แติดงติั้งคณะกรรมการปรับัปรจงข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการปฏิบบััติบราชการ
6.2 ประชจมคณะกรรมการเพ่3อสำารว่าจงานบัรบการที3องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นติุองปฏิบบััติบ ปรับัปรจงข้ัึน

ติอนและระยะเว่าลาในการใหุบัรบการที3สามารถุปฏิบบััติบไดุจรบงและพบจารณางานในภารกบจว่าดาเร่3องใดที3ผุ่บัังคับับััญชา
สามารถุมอบัอำานาจการติดัสบนใจเกี3ยว่ากับัการสั3ง การอนจญาติ การอนจมัติบ หร่อการปฏิบบััติบราชการใดๆ ใหุแกดผุ่ใติุ
บัังคับับััญชา
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6.3 ประกาศลดข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการปฏิบบััติบราชการ และประกาศกระบัว่านงานบัรบการประชาชน
ที3นายกเทศมนติรีมอบัอำานาจใหุรองนายกเทศมนติรี หรอ่ปลัดเทศบัาลใหุประชาชนทราบัโดยทั3ว่าไปพรุอมทั้งจดั
ทำาแผนภ่มบแสดงข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการปฏิบบััติบราชการใหุประชาชนทราบั

6.4 มีระบับัการรับัฟจงขุึอรุองเรียนหร่อมีการสอบัถุามจากภาคประชาชน และนำาผลดังกลดาว่ามา
ปรับัปรจงการปฏิบบััติบราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบบััติบงาน คว่าามคบดเหงนและอจปสรรคติดางๆ ใหุนายกเทศมนติรีและผุ่บัรบหารทราบั

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
ทจกสดว่านราชการสังกัด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนไดรุับัคว่าามสะดว่าก รว่าดเรงว่าในการติบดติดอขึอรับับัรบการ และมีคว่าามพ้งพอใจในการใหุ

บัรบการขึองเจุาหนุาที3
10.2 การปฏิบบััติบราชการมีคว่าามคลดองติัว่า และบัจคลากรมีคว่าามกระติ่อร่อรุนในการปฏิบบััติบงาน
10.3 การปฏิบบััติบราชการมีคว่าามสอดคลุองกับันโยบัายปฏิบร่ประบับัราชการ
10.4 ทำาใหุภาพลักษณาขึองเทศบัาลติำาบัลเขึาพระงามเปลี3ยนไปในทบศทางที3ดข้้ีึนและทำาใหุประชาชนมี

คว่าามศรัทธาติดอคณะผุ่บัรบหารมากยบ3งข้้ึน

*************************************************

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชัการ

2. หลักการและเหตุผล
ในมาติรา 3/1 แหดงพระราชบััญญัติบระเบีัยบับัรบหารราชการแผดนดบน (ฉบัับัที3 5) พ.ศ. 2545 ซ้ื3งเปนน

กฎหมายที3เปนนที3มาขึองการปฏิบร่ประบับัราชการเพ่3อว่าางกรอบัแนว่าทางการบัรบหารราชการไว่าุว่าดา “การบัรบหาร
ราชการติุองเปนนไปเพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชน เกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึองรัฐ คว่าามมีประสบทธบภาพ คว่าาม
คจุมคดาในเชบงภารกบจแหดงรัฐ การลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงาน การลดภารกบจและยจบัเลบกหนดว่ายงานที3ไมดจำาเปนน การก
ระจายอำานาจติดัสบนใจ การอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน” และเพ่3อใหุการ
ดำาเนบนการดังกลดาว่าเปนนไปติามกรอบัรว่ามทั้งทบศทางและแนว่าทางการบัรบหารราชการดังกลดาว่า จ้งไดุมกีารประกาศ
ใชพุระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าและว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 2546 โดยกำาหนดใหุองคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นจัดทำาหลักเกณฑ์าการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดีติามแนว่าทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยดาง
นุอยติุองมีหลักเกณฑ์าเกี3ยว่ากบััการลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานและการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากในการติอบัสนองติดอ
คว่าามติุองการขึองประชาชน

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนนองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นร่ปแบับัหน้3ง ปฏิบบััติบงานติาม
อำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ติุองเปนนไปเพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชน ดังน้ันงานใหุบัรบการจ้ง
เปนนงานบัรบการแบับัหน้3งขึองระบับัการบัรบการสาธารณะ ที3ผุ่บัรบหารและพนักงานทจกทดานจะติุองรดว่ามกันปรับัปรจง
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และแกุไขึกระบัว่านการทำางานเพ่3อสามารถุติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชนไดุมากที3สจด เม่3อประชาชนมา
รับับัรบการแลุว่าเกบดคว่าามประทับัใจและพ้งพอใจ รว่ามถุ้งการลดข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการปฏิบบััติบราชการ ทำาใหุ
เกบดคว่าามรว่าดเรงว่าในการติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน อำานว่ายคว่าามสะดว่ากเพ่3องานบัรบการที3มีคจณภาพ 
ทั3ว่าถุ้งและแกุไขึปจญหาติดางๆ ที3เกบดข้้ึนในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ใหุกับัประชาชนไดุอยดางมี
ประสบทธบภาพและประสบทธบผล

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อใหุประชาชนไดรุับัการบัรบการไดุอยดางสะดว่ากรว่าดเรงว่าและถุ่กติุอง
3.2  เพ่3อใหุสามารถุติรว่าจสอบัคว่าามติุองการขึองประชาชน รับัรุ่สภาพปจญหาและแกุไขึปจญหาที3เกบดข้้ึน

ไดุ
3.3  เพ่3อปรับัทัศนคติบ ว่าบธีคบด ว่าบธีการทำางานขึองบัจคลากรใหุคำาน้งถุ้งผลลัพธาในดาุนการบัรบการ

ประชาชนผุ่มาติบดติดอขึอรับับัรบการ
3.4 เพ่3อใหุการปฏิบบััติบราชการมีมาติรฐานการบัรบการสาธารณะที3ชดัเจน มีคว่าามโปรดงใสสามารถุว่าัดผล

การดำาเนบนงานไดุ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  และผุ่ที3มาติบดติดอราชการ 

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สำานักปลัด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 จัดทำาโครงการเพ่3อขึออนจมัติบ
6.2 จัดใหุมีการประชจมคณะทำางานปรับัปรจงข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการปฏิบบััติบราชการ
6.3 จดัทำาประกาศกระบัว่านงานบัรบการปรบััลดระยะเว่าลาการปฏิบบััติบราชการและประกาศใหุประชาชน

ทราบัโดยทั3ว่ากนั
6.4 ดำาเนบนการจดัทำากบจกรรมอำานว่ายคว่าามสะดว่ากแกดประชาชน

6.4.1 ปรับัปรจงแผนผังกำาหนดผุ่รับัผบดชอบัใหุเปนนปจจจจบััน
6.4.2 ปรับัปรจงปอายแสดงข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการใหุบัรบการแกดประชาชน
6.4.3 จัดทำาเอกสาร/แผดนพับัประชาสัมพันธาเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารติดางๆ
6.4.4 จัดใหุมีกลดอง/ติุ่รบััคว่าามคบดเหงนขึองประชาชน
6.4.5 จัดทำา/เติรียมแบับัฟอรามคำารุองติดางๆ พรุอมติวั่าอยดางการกรอกแบับัฟอรามทจกงาน

บัรบการ
6.4.6 จัดทำาคำาสั3งการใหุบัรบการประชาชนนอกเว่าลาราชการ โดยจดัใหุมีการใหุบัรบการแกด

ประชาชนทั้งเว่าลาทำาการ ชดว่างพักกลางว่าันและในว่าันหยจดราชการ
6.4.7 การมอบัอำานาจการติัดสบนใจ การอนจญาติ การอนจมัติบ การรักษาราชการแทน

6.5   มีการสำารว่าจคว่าามพ้งพอใจขึองประชาชนติดอการใหุบัรบการ
6.6   มีการติบดติามประเมบนผลโครงการลดข้ัึนติอนและระยะเว่าลาการใหุบัรบการ เพ่3อนำาจจดบักพรดองใน

การจดัทำาโครงการมาปรับัปรจงแกุไขึว่าบธีการ ข้ัึนติอนหร่อระยะเว่าลาในการใหุบัรบการใหุดียบ3งข้้ึนอยดางมี
ประสบทธบภาพและประสบทธบผลติดอไป

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
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8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ 

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
ทจกสดว่านราชการสังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1  ประชาชนไดุรบััการบัรบการไดอุยดางสะดว่ากรว่าดเรงว่าและถุ่กติุอง
10.2  สามารถุติรว่าจสอบัคว่าามติอุงการขึองประชาชน รบััรุ่สภาพปจญหาและแกุไขึปจญหาที3เกบดข้้ึนไดุ
10.3  มีทัศนคติบ ว่าบธีคบด ว่าบธีการทำางานขึองบัจคลากรคำาน้งถุ้งผลลัพธา ในดาุนการบัรบการประชาชนผุ่มา

ติบดติดอขึอรับับัรบการ
10.4 การปฏิบบััติบราชการมีมาติรฐานการบัรบการสาธารณะที3ชดัเจน มีคว่าามโปรดงใสสามารถุว่าัดผลการ

ดำาเนบนงานไดุ

************************************

2.3.2 มีการกระจายอำานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชัการแทนหรือ
การดำาเนินการอื่นใดของผร้มีอำานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ การมอบอำานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชัการ

2. หลักการและเหตุผล
การมอบัหมายอำานาจหนุาที3ใหุกับัผุ่ใติุบัังคับับััญชาในการบัรบหารงานในดาุนติดางๆ ภายในองคากรน้ัน กง

เพ่3อเปนนการชดว่ายเพบ3มประสบทธบภาพขึองการปฏิบบััติบงานใหุเกบดคว่าามคลดองติวั่า รว่าดเรงว่า ซ้ื3งการพบจารณาเล่อก/มอบั
หมายภารกบจและขึอบัขึดายขึองคว่าามรับัผบดชอบัที3จะมอบัหมายใหุผุ่ใติุบัังคับับััญชา จะพบจารณาถุ้งคว่าามสำาคัญ 
คจณสมบััติบ คว่าามร่ ุคว่าามสามารถุในการที3จะดำาเนบนการเร่3องน้ันเปนนอยดางดี ดวุ่ายคว่าามรอบัคอบัและเหมาะสม 
เพ่3อใหุการบัรบหารงานกดอใหุเกบดประโยชนาส่งสจดแกดราชการ

ดังน้ัน การดำาเนบนการขึองหนดว่ายงานติุองมีการปรับัใหุเขุึากับัสภาพสังคมและทันติดอสถุานการณาที3การ
บัรบหารราชการติุองเปนนไปเพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชน เกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึองรัฐ คว่าามมีประสบทธบภาพ
คว่าามคจุมคดาในเชบงภารกบจแหดงรัฐ การลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงาน การกระจายอำานาจการติดัสบนใจ การอำานว่าย
คว่าามสะดว่าก และการติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน แติดทั้งน้ีติุองมีผ่รุับัผบดชอบัติดอผลขึองงานซ้ื3งเปนน
หลักการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อใหุการบัรบหารราชการขึองสังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ภายใติกุรอบัอำานาจหนุาที3

ติามที3กฎหมายกำาหนดใหุเปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพ รว่าดเรงว่าและเกบดประโยชนาส่งสจดแกดราชการ

4. เป้าหมาย
คณะผุ่บัรบหารสังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ปลัดสังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

หร่อหัว่าหนุาสดว่านราชการ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
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6.1 จัดทำาบัันท้กเสนอเพ่3อพบจารณาขึออนจมัติบ อนจญาติ สั3งการ แติดงติั้ง มอบัหมาย คณะผุ่บัรบหาร ปลัด
สังกัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   หร่อหัว่าหนุาสดว่านราชการ เพ่3อลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบราชการ

6.2 ดำาเนบนการออกคำาสั3งฯ
6.3 สำาเนาคำาสั3งฯ แจุงคณะผุ่บัรบหารองคาการบัรบหารสดว่านจังหว่าดั ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านจังหว่าดั รอง

ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านจังหว่าดั หร่อหัว่าหนุาสดว่านราชการทจกสดว่าน ที3ไดรุับัมอบัหมายทราบั

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สดว่านราชการทจกสดว่าน

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
การบัรบหารราชการ การดำาเนบนงาน การปฏิบบััติบงานเกบดคว่าามคลดองติวั่าและรว่าดเรงว่า ติลอดจนการอำานว่าย

คว่าามสะดว่ากและการใหุบัรบการประชาชน/บัรบการสาธารณะไดุอยดางมีประสบทธบภาพ

****************************************
1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ มอบอำานาจของนายกองค์การบริหารสว่นตำาบลโนนกอก
2. หลักการและเหตุผล

ติามพระราชบััญญัติบสภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2537  และที3แกุไขึเพบ3มเติบม ไดุ
บััญญัติบเกี3ยว่ากับัอำานาจหนุาที3ขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ไว่าุหลายเร่3องหลายประการ รว่ามทั้งมี
กฎหมายอ่3นอีกหลายฉบัับัที3บััญญัติบอำานาจหนุาที3ขึองนายกเทศมนติรีเอาไว่าุ การที3นายกเทศมนติรีจะดำาเนบนการ
ในเร่3องติดางๆ เพียงผุ่เดียว่า กงอาจทำาใหุเกบดชดองว่าดางในการประพฤติบมบชอบัในข้ัึนติอนติดางๆ เกบดข้้ึนไดุ ดังน้ัน เพ่3อ
เปนนการแกุไขึปจญหาติดางๆ ที3อาจเกบดข้้ึน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  จง้ไดุกำาหนดมาติรการใหุมีการมอบัอำานาจ
ขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ใหุรององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ไดุ
ปฏิบบััติบราชการแทนนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  
3. วตัถุประสงค์

3.1 เพ่3อใหุการใชุดจลยพบนบจติดางๆ ขึองฝัาายบัรบหารเปนนไปโดยรอบัคอบั ติามหลักการบัรบหารกบจการบุัาน
เม่องที3ดี

3.2 เพ่3อใหุเปนนการปอองกันการทจจรบติคอรารัปชันขึองเจุาหนุาที3
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

มีการมอบัอำานาจอยดางนุอยจำานว่าน 5 เร่3อง
5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  
6. วธีิดำาเนินการ

6.1 รว่าบัรว่ามภารกบจที3อย่ดในอำานาจขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  เสนอนายกองคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัล พบจารณา
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6.2 ออกคำาสั3งมอบัหมายหนุาที3ขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ใหุรองนายกองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัล  ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ปฏิบบััติบราชการแทน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
รุอยละ 80 ขึองเปอาหมายดำาเนบนการแลวุ่าเสรงจ

1. ช่ืัอโครงการ : มอบอำานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชับัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

2. หลักการและเหตุผล
ติามพระราชบััญญัติบคว่าบัคจมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัุัญญัติบกำาหนดอำานาจหนุาที3ขึองนายกองคาการ

บัรบหารสดว่านติำาบัล  ในฐานะเจุาพนักงานทุองถุบ3นไว่าุหลายประการ ทั้งการอนจญาติกดอสราุงอาคาร ร่้อถุอนอาคาร 
ติดอเติบมดดัแปลงอาคาร เปนนติุน ซ้ื3งลุว่านแติดเกี3ยว่าขุึองกับัสบทธบ หนุาที3 และเสรีภาพขึองประชาชน การที3จะใชุ
อำานาจอย่ดกับันายกเทศมนติรกีงอาจเปนนผลใหุการบัรบการประชาชนเกบดคว่าามลดาชุา และอาจเปนนชดองว่าดางที3ทำาใหุ
เกบดการทจจรบติข้้ึนมาได ุดังน้ัน จง้ไดุกำาหนดมาติรฐานการมอบัอำานาจเจุาพนักงานทุองถุบ3นติามพระราชบััญญัติบ
คว่าบัคจมอาคาร พ.ศ. 2522

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุการใชุดจลยพบนบจขึองเจุาพนักงานทุองถุบ3นติามพระราชบััญญัติบคว่าบัคจมอาคาร พ.ศ. 2522 

เปนนไปอยดางรอบัคอบั
3.2 เพ่3อปอองกันการทจจรบติคอรารัปชันขึองเจุาหนุาที3

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คำาสั3งนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มอบัอำานาจเจุาพนักงานทุองถุบ3น ติามพระราชบััญญัติบคว่าบัคจม

อาคาร พ.ศ. 2522 ใหุกับัรององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
เสนอคำาสั3งองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   มอบัอำานาจเจุาพนักงานทุองถุบ3นใหุรองนายกองคาการบัรบหาร

สดว่านติำาบัล  เปนนผุ่ปฏิบบััติบราชการแทนนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   ในการใชุอำานาจเจุาพนักงานทุองถุบ3น
ติามพระราชบััญญัติบคว่าบัคจมอาคาร พ.ศ. 2522

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ
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9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองชดาง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
มกีารออกคำาสั3งมอบัอำานาจนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ในฐานะเจาุพนักงานทอุงถุบ3น ติามพระราช

บััญญตัิบคว่าบัคจมอาคาร พ.ศ. 2522
1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการการออกคำาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล  ปลัดองค์การ
บริหารสว่นตำาบล  และหัวหน้าส่วนราชัการ

2. หลักการและเหตุผล
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  เปนนหนดว่ายงานบัรบหารราชการองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นร่ปแบับัหน้3งที3มี

อำานาจหนุาที3ในการจดัทำาบัรบการสาธารณะใหุแกดประชาชนในทอุงถุบ3น ติามอำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัล ทัง้ที3เปนนหนุาที3ติามพระราชบััญญตัิบสภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2537  และที3แกไุขึเพบ3มเติบม
จนถุ้งปจจจจบััน  หนุาที3ติามพระราชบััญญัติบกำาหนดแผนและข้ัึนติอนการกระจายอำานาจใหุแกดองคากรปกครองสดว่าน
ทุองถุบ3น พ.ศ. 2542 และหนุาที3ติามกฎหมายอ่3นที3กำาหนดใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลมีหนุาที3ติุองทำาอีก
มากมาย ในการใหุบัรบการสาธารณะแกดประชาชน ผุ่มารับับัรบการติบดติดอกับัหนดว่ายงานติดางๆ ขึององคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัล น้ัน มักจะประสบัปจญหาดุานการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากในการติบดติดอราชการเน่3องจากภารกบจมี
มากมายไปรว่ามอย่ดกบััฝัาายบัรบหาร ไมดมกีารกระจายอำานาจ หรอ่มอบัหมายอำานาจหนุาที3ในการสั3งการ อนจมัติบ 
อนจญาติ ไปยังหัว่าหนุาหนดว่ายงานระดับัสำานัก กอง และฝัาายติดางๆ ซ้ื3งเปนนอจปสรรคอยดางยบ3งติดอการใหุบัรบการ ทำาใหุ
การบัรบการเกบดคว่าามลดาชุา ประชาชนไมดไดรุับัคว่าามสะดว่ากอันอาจเปนนสาเหติจหน้3งขึองการกระทำาการทจจรบติ 
ประพฤติบมบชอบัในการปฏิบบััติบราชการขึองเจุาหนุาที3 สดงผลใหุระบับัการใหุบัรบการภาครฐัเส่3อมประสบทธบภาพ

เพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชน โดยใชุว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี ติามพระราช
กฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์า และว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเม่องทีดี พ.ศ. 2546 มาติรา 6 และมาติรา 37 ที3
กำาหนดใหุการบัรบหารราชการเพ่3อใหุเกบดประโยชนาสจขึขึองประชาชนและเกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึองรัฐ ไมดมีข้ัึน
ติอนการปฏิบบััติบงานเกบนคว่าามจำาเปนน ประชาชนไดุรบััการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและไดุรบััการติอบัสนองคว่าาม
ติุองการ การบัรบหารงานมีประสบทธบภาพ คจุมคดา ติามพระราชบััญญัติบสภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  
พ.ศ.2537  และที3แกไุขึเพบ3มเติบมจนถุ้งปจจจจบััน  ที3กำาหนดใหุนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลติามพระราชบััญญัติบ
สภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล พ.ศ. 2537  และที3แกุไขึเพบ3มเติบมจนถุ้งปจจจจบััน  มาติรา  59  
กำาหนดใหุนายองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  มีอำานาจหนุาที3ในการสั3ง  อนจญาติ  และอนจมัติบเกี3ยว่ากับัราชการขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  และมาติรา  60  ใหุนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  คว่าบัคจมและรับัผบดชอบัในการ
บัรบหารราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลติามกฎหมาย  และเปนนผุ่บัังคับับััญชาขึองพนักงานสดว่านติำาบัลและ
ล่กจาุงขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  อำานาจหนุาที3ในการสั3งหร่อปฏิบบััติบราชการขึองรองนายกองคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัล  ใหุเปนนไปติามที3นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลมอบัหมาย ในกรณีที3นายกองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลไมดอาจปฏิบบััติบหนุาที3ไดุ ใหุรองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลติามลำาดับัที3นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
แติดงติั้งไว่าเุปนนผุ่รักษาราชการการณาแทน ถุุาไมดมรีองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล หร่อมีแติดไมดอาจปฏิบบััติบ
หนุาที3ไดุ ใหุปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลเปนนผุ่รักษาราชการแทน ในกรณีที3มกีฎหมาย กฎ ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั
ขุึอบััญญัติบ หร่อคำาสั3งใด แติดงติั้งใหุนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลเปนนกรรมการหร่อใหุมีอำานาจหนุาที3อยดางใด 
ใหุผุ่รักษาราชการแทนทำาหนุาที3กรรมการหร่อมีอำานาจหนุาที3เชดนเดียว่ากับันายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลใน
ระหว่าดางรักษาราชการแทนดุว่าย อำานาจหนุาที3ในการสั3ง การอนจญาติ อนจมัติบ หร่อการปฏิบบััติบราชการที3นายก
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลจะพ้3งปฏิบบััติบหร่อดำาเนบนการติามกฎหมาย กฎ ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั ขุึอบััญญัติบ หรอ่คำา
สั3ง หร่อมติบขึองคณะรัฐมนติรีในเร่3องใด ถุุากฎหมาย กฎ ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั ขุึอบััญญัติบ หร่อคำาสั3ง หร่อมติบขึอง
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คณะรัฐมนติรีในเร่3องน้ัน ไมดไดกุำาหนดในเร่3องการมอบัอำานาจไว่าุเปนนอยดางอ่3น นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
อาจมอบัอำานาจโดยทำาเปนนหนังส่อใหุรองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลเปนนผุ่รักษาราชการแทนนายกองคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลกงได ุแติดถุุามอบัใหุปลัดองคากรบัรบหารสดว่านติำาบัลหร่อรองปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลปฏิบบััติบ
ราชการแทนใหุทำาเปนนคำาสั3งและประกาศใหุประชาชนทราบั

 ดังน้ัน เพ่3อใหุการบัรบหารราชการเปนนไปติามหลักการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี ติอบัสนอง
คว่าามติุองการขึองประชาชน ลดข้ัึนติอนการใหุบัรบการและไมดสราุงเง่3อนไขึข้ัึนติอนที3มีคว่าามยจดงยาก จง้จำาเปนน
ติุองมีมาติรการ การมอบัหมายอำานาจหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อเปนนการลดข้ัึนติอนการใหุบัรบการประชาชนใหุไดุรับัคว่าามสะดว่าก รว่าดเรงว่า เปนนธรรม ติอบั

สนองคว่าามติุองการขึองประชาชน
3.2 เพ่3อใหุประชาชนมีคว่าามพง้พอใจในการใหุบัรบการจากหนดว่ายงาน
3.3 เพ่3อเปนนการกระจายอำานาจการติดัสบนใจในการสั3ง อนจญาติ อนจมัติบขึองผุ่บัรบหารทจกระดับั
3.4 เพ่3อปอองกันการผ่กขึาดอำานาจหนุาที3ในการใชุดจลยพบนบจอันอาจเปนนเหติจแหดงการทจจรบติและ

ประพฤติบมบชอบัในติำาแหนดงหนุาที3ราชการ

4. เป้าหมาย
จัดทำาคำาสั3งมอบัหมายงานขึองนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  และ

หัว่าหนุาสดว่านราชการ จำานว่าน 4 ฉบัับั ประกอบัดุว่าย นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลมอบัหมายใหุรองนายก
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มอบัหมายใหุปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล และ
หัว่าหนุาสดว่านราชการ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ออกคำาสั3งมอบัหมายงานในการสั3ง อนจญาติ อนจมัติบ ติามกฎหมาย ระเบีัยบัฯ ขุึอบัังคับัและหนังส่อ

สั3งการ
6.2 จัดทำาหนังส่อแจุงเว่าียนใหุทจกสดว่านราชการและผุ่รับัมอบัอำานาจใหุปฏิบบััติบราชการแทนรับัทราบัและ

ถุ่อปฏิบบััติบ
6.3 จัดทำาประกาศ ประชาสัมพันธาใหุประชาชนทราบั
6.4 ใหุผุ่รับัมอบัหมายงานติามคำาสั3งรายงานผลการปฏิบบััติบงานติามคำาสั3งที3ไดรุับัมอบัหมายในทจกเด่อน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 
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10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต

มีคำาสั3งมอบัหมายงานใหุผุ่ที3เกี3ยว่าขุึองปฏิบบััติบราชการแทน จำานว่านไมดนุอยกว่าดา 4 ฉบัับั
10.2 ผลลัพธ์

- ประชาชนมีคว่าามพง้พอใจในบัรบการที3ไดรุับัอย่ดในระดบััดี
- ประชาชนไดรุับัคว่าามสะดว่าก และลดการผ่กขึาดอำานาจหนุาที3อันเปนนชดองทางแหดงการทจจรบติ

2.4 การเชิัดชัรเกียรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำาเนินกิจการ การประพฤตปิฏบัิตตินให้เปนนท่ีประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิัดชัรเกียรติท่ีมีความซื่อสตัย์ สุจริต มีคุณ์ธรรม จริยธรรม

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ์แก่สตรีดีเด่น

2. หลักการและเหตุผล
เน่3องจากในว่านัที3  8  มีนาคมขึองทจกปี จะมีการจัดกบจกรรมเพ่3อฉลองเน่3องในโอกาสว่าันสติรสีากลและ

ระล้กถุ้งคว่าามเปนนมาแหดงการติดอสุ่เพ่3อใหุไดุซ้ื3งคว่าามเสมอภาค ยจติบธรรม สันติบภาพ และการพัฒนาและจัดติั้ง
ข้้ึนเพ่3อเทบดพระเกียรติบสมเดงจพระนางเจุาฯ พระบัรมราชบนีนาถุ เน่3องในว่าันมหามงคล 12 สบงหาคม ซ้ื3งเปนนว่าัน
เฉลบมพระชนมาพรรษาขึองพระองคา ดวุ่ายสำาน้กในพระมหากรจณาธบคจณที3ทรงมีพระว่าบรบยะอจติสาหะ ติรากติรำา
บัำาเพงญพระราชกรณียกบจเพ่3อใหุคนไทยไดุมโีอกาส และไดุพระราชทานใหุว่าันที3 1 เด่อนสบงหาคมเปนน ว่านัสติรี
ไทย ขึองทจกปี เพ่3อใหุผุ่ใหุผุ่หญบงไทยมีโอกาสแสดงถุ้งคว่าามร่ ุคว่าามสามารถุในการพฒันาประเทศคว่าบัค่ดไปกับั
การสราุงคว่าามเขุึมแขึงงใหุสถุาบัันสังคม และใหุสามารถุเทียบัเทดาสติรีสากลขึองหลายประเทศที3เจรบญแลุว่า

เปนนไปติามพระราชบััญญัติบสภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2537  และที3แกุไขึเพบ3มเติบม
จนถุ้งปจจจจบััน  ที3กำาหนดใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มีหนุาที3สดงเสรบมการพัฒนาเดงก สติรี เยาว่าชน ผุ่ส่งอายจ 
และคนพบการ ประกอบักับัเทศบัาลมีแนว่าทางในการปฏิบบััติบงานใหุสอดคลุองกับัสำานักงานคณะกรรมการปอองกัน
และปราบัปรามการทจจรบติแหดงชาติบการบัรบหารราชการเพ่3อปอองกันการทจจรบติ ในการเชบดชเ่กียรติบแกดหนดว่ายงาน/
บัจคคลในการดำาเนบนกบจการการประพฤติบตินใหุเปนนที3ประจักษา โดยการยกยดองเชบดช่เกียรติบผุ่ที3มีคว่าามซ่ื3อสัติยา 
สจจรบติ    มีคจณธรรม จรบยธรรมยกยดองเชบดช่เกียรติบที3ใหุคว่าามชดว่ายเหล่อกบจการสาธารณะขึองทุองถุบ3น

ดังน้ัน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  จ้งไดุจดัใหุมีกบจกรรมการมอบัรางว่าลัสติรดีีเดดน โดยการมอบัเกียรติบ
บััติรสติรีดีเดดนใหุกับัสติรีที3มีคจณสมบััติบ ดงัน้ี

1. เปนนผุ่มีคว่าามขึยันหมั3นเพียร ซ่ื3อสัติยา สจจรบติ มานะอดทน มีคว่าามประพฤติบดีเปนนสมาชบกที3ดีขึอง
สังคม

2. เปนนผุ่ทำาคจณประโยชนาติดอสังคม และประเทศชาติบอยดางเดดนชัด สมคว่ารเปนนแบับัอยดางแกดคนทั3ว่าไป
3. เปนนผุ่ทำาประโยชนาติดอสังคมและประเทศชาติบ ในดาุนการศก้ษา พฒันาสังคม เศรษฐกบจ การ

สาธารณสจขึ สังคมสงเคราะหา ฯลฯ ดวุ่ายคว่าามเสียสละ เปนนที3ยอมรับัขึองสังคมและสมคว่ารเปนนแบับั
อยดางแกดคนทั3ว่าไป

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อยกยดองเชบดช่เกียรติบสติรีที3มีคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ มีคจณธรรม จรบยธรรม ใหุอย่ดในสังคมไดุอยดาง

ภาคภ่มบใจ
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3.2  เพ่3อยกยดองเชบดช่เกียรติบสติรีที3ประพฤติบปฏิบบััติบตินที3เปนนประโยชนาติดอสังคม ใหุมีขึว่าัญและกำาลังใจ
ในการบัำาเพงญตินที3เปนนประโยชนาติดอสังคมส่บัไป

4. เป้าหมาย
มอบัประกาศเกียรติบคจณใหุแกดสติรไีดุรับัการคดัเล่อกเปนนสติรีดีเดดน จำานว่าน 20   คน

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
กองสว่าัสดบการสังคม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 จัดทำาประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์าและว่าบธกีารคัดเล่อกสติรีดีเดดน ที3มีคจณสมบััติบที3จะไดรุับัการคัด

เล่อกใหุเปนนสติรีดีเดดนประจำาปี เพ่3อประกาศใหุประชาชนทราบั
6.2 แจุงประกาศหลักเกณฑ์าในการคัดเล่อกใหุสมาชบกชมรมสติรีองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

ทราบัทั3ว่ากัน เพ่3อใหุแติดละติำาบัลดำาเนบนการคัดเล่อก กลั3นกรองบัจคคลที3สมคว่ารเสนอช่3อเขุึารับัการคัดเล่อกในชั้น
ติุนมายังเทศบัาล เพ่3อใหุคณะกรรมการพบจารณากลั3นกรองไดพุบจารณาอีกครัง้หน้3ง

6.3 แติดงติั้งคณะกรรมการพบจารณากลั3นกรองเพ่3อทำาหนุาที3กลั3นกรองคจณสมบััติบผุ่ที3ถุ่กเสนอช่3อจาก   
แติดละหม่ดบุัานภายในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่3อสติรดีีเดดนที3ผดานการกลั3นกรองดาุนคจณสมบััติบ โดยเสนอรายช่3อใหุผุ่
บัรบหารทราบัและเหงนชอบั

6.5 ดำาเนบนการจดัพบธกีารมอบัประกาศเกียรติบคจณใหุแกดสติรีดเีดดนติามระเบีัยบัฯ ในว่าันสติรีสากล 
จำานว่าน 1 ครัง้/ปี โดยเชบญนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก เปนนประธานในพบธี

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
5,000 บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองสว่าัสดบการสังคมองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

10. ตวัช้ีัวัด/ผลสัมฤทธ์ิ
10.1 ผลผลิต
-   สติรีดเีดดนผุ่บัำาเพงญประโยชนาติดอสังคมติามหลักเกณฑ์าที3กำาหนดไดรุับัการยกยดองเชบดชเ่กียรติบ ไมดนุอย

กว่าดารุอยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
-   สติรีดเีดดนผุ่ไดุรับัการเชบดช่เกียรติบมีคว่าามพ้งพอใจอย่ดในระดับัดี
-   มีสติรีที3เปนนบัจคคลติุนแบับัที3ดี ปรากฏิติดอสังคมส่บัไป

*********************************************

2.4.2 ยกย่องเชิัดชัรเกียรติท่ีให้ความช่ัวยเหลือกิจการสาธารณ์ะของท้องถิ่น
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1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมเชิัดชัรเกียรติประชัาชันผร้มีจิตสาธารณ์ะ

2. หลักการและเหตุผล
ในปจจจจบัันสังคมไทยใหุคว่าามสำาคัญกับัการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนและการบัรบการสาธารณะแบับัมี

สดว่านรดว่ามติามที3บััญญัติบไว่าุในรัฐธรรมน่ญแหดงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนนการยกยดองเชบดชเ่กียรติบบัจคคล 
เดงก เยาว่าชนและองคากรที3ใหุการสนับัสนจนการดำาเนบนกบจกรรมดาุนศาสนา ศบลปะและว่าัฒนธรรม ที3เปนน
ประโยชนาแกดชจมชน สังคมและประเทศชาติบ เพ่3อเปนนขึว่าัญกำาลังใจใหุบัจคคลหร่อองคากรมีคว่าามมจดงมั3น ติั้งใจ รดว่าม
เปนนแกนนำาในการสดงเสรบม สนับัสนจน และอนจรักษามรดกทางศบลปว่าัฒนธรรมขึองชาติบส่บัไป

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จดัทำากบจกรรมเชบดชเ่กียรติบประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะ เพ่3อนำาผุ่ที3
ไดุรบััการคดัเล่อกระดับัหม่ดบุัานเขุึารับัใบัประกาศเชบดช่เกียรติบและเน่3องในว่าันส่บัสานประเพณี ว่าันสงกรานติา 
และว่าันผุ่ส่งอายจในทจกปีงบัประมาณ เพ่3อเปนนขึว่าัญกำาลังใจ ใหุประชาชนมีคว่าามมจดงมั3น ชดว่ายเหล่อสังคม และเปนน
แบับัอยดางติดอบัจคคลอ่3นในชจมชน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อยกยดองบัจคคล เดงกและเยาว่าชน ที3ใหุการสนับัสนจนการดำาเนบนการกบจกรรมดาุนศาสนา ศบลป

ว่าัฒนธรรม ที3เปนนประโยชนาแกดชจมชน สังคม และประเทศชาติบอยดางติดอเน่3องใหุสังคมไดุรับัรุ่
3.2 เพ่3อประชาสัมพันธาและเผยแพรดผลงานขึองผุ่ที3ไดุรบััรางว่าลัใหุเปนนติัว่าอยดางที3ดีแกดสาธารณชนติดอไป
3.3 เพ่3อเปนนขึว่าัญและกำาลังใจใหุบัจคคล เดงกและเยาว่าชน รดว่ามสนับัสนจนและสดงเสรบมการดำาเนบนงานดาุน

ศาสนา ศบลปะ และว่าัฒนธรรมอยดางติดอเน่3องและกว่าุางขึว่าางยบ3งข้้ึน
4. เป้าหมาย

เดงก เยาว่าชน และประชาชนในพ่น้ที3ติำาบัลโนนกอก

5. สถานท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ประชาสัมพนัธากบจกรรมเชบดช่เกียรติบประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะ
6.2 ประสานกำานัน ผุ่ใหญดบุัาน และสมาชบก อบัติ. เพ่3อคดัเล่อกบัจคคลผุ่เขุึารดว่ามกบจกรรมเชบดชเ่กียรติบ

ประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะ
6.3 จัดทำาเอกสารผุ่ทำาคจณประโยชนาดุานติดางๆ เพ่3อเสนอผุ่บัังคับับััญชา ดังน้ี

- ดาุนชดว่ายเหล่อสังคมดีเดดน (ประชาชน)
- ดาุนถุดายทอดภ่มบปจญญาทุองถุบ3นดีเดดน การจกัรสาน (ประชาชน)
- ดาุนถุดายทอดภ่มบปจญญาทุองถุบ3นดีเดดน เพลงพ่น้บุัาน (ประชาชน)

6.4 ดำาเนบนการจดัทำากบจกรรมเชบดช่เกียรติบประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะ
6.5 สรจปผลการจดัทำากบจกรรมเชบดช่เกียรติบประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะเพ่3อเสนอผุ่บัังคับับััญชา

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
1,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองการศก้ษา ศาสนาและว่าัฒนธรรม และกองสว่าัสดบการสังคม 
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10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ผุ่ทำาคจณประโยชนาไดุรับัการเชบดช่เกียรติบประชาชนผุ่มีจบติสาธารณะ เพ่3อใหุเปนนแบับัอยดางกับัประชาชน

*********************************************

2.4.3  ยกย่องเชิัดชัรเกียรติท่ีดำารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ช่ืัอโครงการ :  กิจกรรมเชิัดชัรเกียรติประชัาชันผร้ปฏิบัติตามปรัชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกบจพอเพียง เปนนปรัชญาที3พระบัาทสมเดงจพระเจุาอย่ดหัว่าทรงมีพระราชดำารัสชี้แนะแนว่าทางการ

ดำาเนบนชีว่าบติแกดพสกนบกรชาว่าไทยมาโดยติลอดนานกว่าดา 25 ปี ติัง้แติดกดอนว่าบกฤติบการณาทางเศรษฐกบจ และเม่3อภาย
หลังไดุทรงเนุนย้ำาแนว่าทางการแกุไขึเพ่3อใหุรอดพนุและสามารถุดำารงอย่ดไดอุยดางมั3นคงและยั3งย่นภายใติกุระแส
โลกาภบว่าัฒนาและคว่าามเปลี3ยนแปลงติดางๆ ซ้ื3งการเกษติรในสมัยกดอน เกษติรกรจะทำาการผลบติเพ่3อการบัรบโภคโดย
อาศัยธรรมชาติบติามสภาพแว่าดลุอมมีการปล่กพช่หลากหลายชนบดคละกัน ทั้งพช่ผัก ไมุผล ไมุย่นติุน พช่
สมจนไพร พช่ใชุสอย ในลักษณะขึองสว่านผสม ติดอมามีการพฒันาเปนนการเกษติรเพ่3อการบัรบโภคและจำาหนดาย 
ทำาใหุติุองใชุทรัพยากรจากภายนอกมากข้้ึน ตินุทจนการผลบติส่งข้้ึนประกอบักับัเกบดว่าบกฤติบทางเศรษฐกบจขึอง
ประเทศ ทำาใหุติุองหันกลับัมาทำาการเกษติรเพ่3อการบัรบโภคและจำาหนดายในลักษณะเศรษฐกบจพอเพียงอีกครัง้ 
การปล่กผักสว่านครวั่ารัว้่ากบนไดจุ้งเปนนอีกแนว่าทางหน้3งที3นดาสนใจ เน่3องจากเปนนการเกษติรแบับัพ้3งพาตินเอง
เปนนการใชุพ่น้ที3เลงกๆ ใหุเกบดประโยชนา ปลอดภัยจากการใชุสารเคมีและสารพบษติกคาุง ทำาใหุสภาพแว่าดลุอม
ขึองบัรบเว่าณบุัานนดาอย่ดนดาอาศัย และที3สำาคัญสามารถุใชุบัรบโภคในครัว่าเร่อนเปนนการลดรายจดายขึองครอบัครัว่า
แทนที3จะซ้่ือจากติลาด และเหล่อจากการบัรบโภคในครวั่าเร่อนสามารถุขึายเปนนการเพบ3มรายไดุใหุแกดครอบัครัว่าอีก
ดวุ่าย

ติั้งแติดปี 2558 ไดเุกบดภาว่าะฝันทบ้งชดว่างและปรบมาณน้ำาฝันที3มีนุอยกว่าดาปกติบ จ้งเกบดภาว่าะภัยแลุง ทำาใหุ
เกษติรกรในพ่น้ที3ชลประทานสดว่านใหญดไมดสามารถุทำานาปรังไดุ แติดยังมีเกษติรกรที3มพี่้นที3อย่ดใกลกุับัคลองสดงน้ำา 
ประมาณ 500 ไรด เกษติรกรเหลดาน้ีจะอาศัยน้ำาจากชลประทานในชดว่างแรกขึองการปลดอยน้ำาจนถุ้งชดว่างเกงบัเกี3ยว่า 
เกษติรกรไดรุับัทราบัถุ้งสถุานการณาภัยแลุงดี และไดุดำาเนบนการติามมาติรการขึองรัฐบัาลไดุมีการลดพ่้นที3การ
ทำานาปรังลงอยดางมาก โดยองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก ไดุสดงเสรบมการใหุคว่าามร่แุละการสนับัสนจนปจจจัย
การผลบติ ซ้ื3งมีเกษติรกรสมัครใจเขุึารดว่ามโครงการฯ โดยพช่ที3ใชุน้ำานุอยเพ่3อปล่กทดแทนการปล่กขุึาว่านาปรัง อาทบ
พ่ชติระก่ลถัุ3ว่า พ่ชสว่านครวั่า สับัปะรด ฯลฯ ซ้ื3งการที3เกษติรกรในพ่้นที3หันมาปล่กพช่ใชุน้ำานุอยแทนการปล่กขุึาว่า
นาปรังน้ัน จะเหงนไดุว่าดาใชุน้ำานุอยกว่าดาการปล่กขุึาว่า เชดน พ่้นที3ทำาน้ำา 1 ไรด ใชุน้ำา 1,738  ล่กบัาศกาเมติร ขึณะที3
พ่้นที3ปล่กสับัปะรด 1 ไรด ใชุน้ำา 583 ล่กบัาศกาเมติร เปนนติุน จ้งเปนนว่าบธีหน้3งขึองการดำาเนบนการมาติรการชดว่าย
เหล่อเกษติรกรที3ไดรุับัผลกระทบัจากภัยแลุงในพ่้นที3ติำาบัลหนองติาแติุมอยดางยั3งย่น

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดเุหงนคว่าามสำาคัญขึองการสดงเสรบมการดำาเนบนชีว่าบติติามหลัก
เศรษฐกบจพอเพียงเรบ3มจากการดำาเนบนชีว่าบติในครวั่าเร่อนเปนนลำาดับัแรก จ้งไดรุดว่ามกับัศ่นยาบัรบการและถุดายทอด
เทคโนโลยีการเกษติรประจำาติำาบัลโนนกอก คัดเล่อกประชาชนที3ปฏิบบััติบตินติามปรชัญาเศรษฐกบจพอเพียง ที3
สามารถุลดการใชทุรพัยากรน้ำาและติุนทจนในการใชจุดายลงได ุและสามารถุนำาผลบติผลที3เหล่อจากการบัรบโภคไป
เพบ3มราบัไดุอีกทางหน้3ง โดยเฉพาะเกษติรกรในเขึติชลประทาน ที3มีการบัรบหารจัดการน้ำาในพ่้นที3เพาะปล่กพ่ชฤด่
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แลุงใหุสอดคลุองกับัปรบมาณน้ำาตินุทจนและสถุานการณาที3เกี3ยว่าขุึองเพ่3อเปนนติัว่าอยดาง ติลอดจนสามารถุถุดายทอด
คว่าามรุ่เพ่3อชดว่ายเหล่อเกษติรกรที3ไดุรับัผลกระทบัจากภัยแลุงใหุมีรายไดุจากกบจกรรมอ่3นทดแทนอยดางยั3งย่น จ้งไดุ
จัดทำากบจกรรมเชบดช่เกียรติบประชาชนผุ่ปฏิบบััติบติามปรชัญาเศรษฐกบจพอเพียง และแติดงติั้งใหุเปนนว่าบทยากรประจำา
ศ่นยาเรียนรุ่โครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ ศ่นยาสาธบติเกษติรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนนติัว่าอยดางใหุแกด
เกษติรกรไดุนุอมนำาแนว่าทางปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียงขึองพระบัาทสมเดงจพระเจุาอย่ดหัว่ามาใชุในการดำาเนบนชีว่าบติ
อีกดวุ่าย

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อเชบดช่เกียรติบประชาชนผุ่ปฏิบบััติบติามปรชัญาเศรษฐกบจพอเพียง ใหุเปนนติัว่าอยดางและเปนนว่าบทยากร 

ประจำาศ่นยาเรียนร่โุครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ ศ่นยาสาธบติเกษติรผสมผสาน ถุดายทอดใหุแกดเกษติรกร

4. สถานท่ีดำาเนินการ
ศ่นยาเรียนรุ่โครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ ศ่นยาสาธบติเศรษฐกบจพอเพียง

5. วธีิดำาเนินการ
5.1  ประชจมคณะกรรมการศ่นยาบัรบการฯ ประจำาติำาบัลโนนกอก
5.2  ดำาเนบนโครงการเศรษฐกบจพอเพียง  
5.3  มอบัใบัประกาศนียบััติร และแติดงติั้งใหุเปนนว่าบทยากรประจำาศ่นยาเรียนรุ่โครงการอันเน่3องมาจาก

พระราชดำารบ ศน่ยาสาธบติเกษติรผสมผสาน
5.4  ประชาสัมพนัธาศ่นยาเรียนรุ่โครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ ศน่ยาสาธบติเกษติรผสมผสาน
5.5  สรจปและรายงานผลการดำาเนบนงานติามโครงการเศรษฐกบจพอเพียง

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
ระหว่าดางเด่อนเมษายน – สบงหาคม ขึองทจกปี 

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
10,000  บัาท

8. ผร้รับผิดชัอบโครงการฯ
งานสดงเสรบมการเกษติร สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

9. ตวัช้ีัวัด
9.1 ติวั่าชี้ว่าดัที3 1 ระดบััคว่าามสำาเรงจขึองเกษติรกรสมัครใจเขุึารดว่ามโครงการเศรษฐกบจพอเพียง เพ่3อ

สนองพระราชดำารบ ติามหลักปรัชญาเศรษฐกบจพอเพียง
9.2 ติวั่าชี้ว่าดัที3 2 ระดบััคว่าามสำาเรงจกบจกรรมถุดายทอดใหุคว่าามรุ่ขึองศ่นยาเรียนรุ่โครงการอันเน่3องมาจาก

พระราชดำารบ ศน่ยาสาธบติเศรษฐกบจพอเพียง และศ่นยาเรียนรุ่เกษติรผสมผสาน โดยว่าดัจากเปอาหมายเกษติรกรและ
บัจคคลทั3ว่าไปที3สนใจขึอเขุึาศ้กษาโครงการฯ จำานว่าน 100 คน

10. ผลลัพธ์
10.1  เกษติรกรที3ผดานการอบัรมสมัครใจเขุึารดว่ามโครงการเศรษฐกบจพอเพียงเพ่3อสนองพระราชดำารบ 

ติามหลักปรัชญาเศรษฐกบจ และนำากลับัไปดำาเนบนการอยดางเปนนร่ปธรรม
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10.2  ศ่นยาเรียนร่โุครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ ศ่นยาสาธบติเศรษฐกบจพอเพียง และศ่นยาเรียนรุ่
เกษติรผสมผสาน ดำาเนบนงานอยดางเปนนร่ปธรรมและเปนนศ่นยาเรียนรุ่มีชีว่าบติขึองติำาบัลโนนกอกไดุ

10.3  ศ่นยาเรียนร่โุครงการอันเน่3องมาจากพระราชดำารบ ศ่นยาสาธบติเศรษฐกบจพอเพียง และศ่นยาเรียนรุ่
เกษติรผสมผสาน มีเกษติรกร

**************************************

2.5 มาตรการจัดการในกรณี์ได้ทราบ หรอืรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดำาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชัการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณ์ธรรม จริยธรรม และการบริหารราชัการกิจการบ้านเมืองท่ีดี

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “จัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติราชัการ”
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมบนคจณธรรมและคว่าามโปรดงใสในการดำาเนบนงานขึองหนดว่ายงานภาครฐัไดุกำาหนดดัชนีใน
การประเมบนที3คำาน้งถุ้งหลักธรรมาภบบัาล จรรยาบัรรณสากล และว่าัฒนธรรมขึองประเทศไทยเปนนหลักรว่ามถุ้งขุึอ
เทงจจรบงขึองการทจจรบติที3เกบดข้้ึนภายในหนดว่ายงานขึองภาครัฐ สาเหติจสดว่านมากเกบดจากการดำาเนบนงานขึองระดับั
บัจคคล หร่อเกบดจากปจจจัยทางว่าัฒนธรรมขึององคากร หร่อเกบดจากลักษณะงานและการรับัสบ3งขึองติดางๆ ที3เอ่้อใหุ
เกบดการทจจรบติ ดังน้ัน ว่าบธีการบัรบหารจดัการภายในองคากรที3นำาไปส่ดการปรับัเปลี3ยนพฤติบกรรม คดานบยมและ
ว่าัฒนธรรมขึององคากรใหุกลายเปนนสบ3งที3ยอมรับัไดุขึองผุ่บัรบหารและเจุาหนุาที3ภายในองคากร โดยการสรุางคว่าาม
ติระหนักถุ้งคว่าามรับัผบดชอบัและการมีสดว่านรดว่ามในการติดอติุานการทจจรบติภายในองคากร ขึองผุ่บัรบหารและเจุา
หนุาที3ถุ้งแมุจะเปนนสบ3งที3ยากติดอการดำาเนบนงานกงติาม แติดเปนนสบ3งสำาคัญที3หนดว่ายงานติุองสรุางใหุเกบดการ
เปลี3ยนแปลงเพ่3อนำาไปส่ดองคากรที3มีคจณธรรมและคว่าามโปรดงใสในการดำาเนบนงาน ติลอดจนเปนนการสราุงแนว่ารดว่าม
ในการติดอติาุนการทจจรบติอันจะสดงผลติดอสังคม ชจมชน และประเทศเกบดคว่าามติระหนักถุ้งภัยจากากรทจจรบติและ
ปฏิบเสธการทจจรบติในทจกรป่แบับั

ดังน้ัน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก จง้ไดุจดัทำามาติรการ “จดัทำาขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการ” ที3
กำาหนดดชันีในการประเมบนการปฏิบบััติบราชการดวุ่ายคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ ติามแนว่าทางการบัรบหารกบจการบุัาน
เม่องที3ดี ข้้ึน เพ่3อเปนนการพฒันาว่าบธกีารดำาเนบนงานภายในองคากรที3จะนำาไปส่ดการยกระดบััคจณธรรมและคว่าาม
โปรดงใสในการดำาเนบนงานใหุส่งข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุบัจคลากรปฏิบบััติบราชการดวุ่ายคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ มีคจณธรรม ติามแนว่าทางการบัรบหาร

กบจการบุัานเม่องที3ดี
3.2 เพ่3อใหุทจกสดว่านราชการ (สำานัก/กอง) นำาไปย้ดถุ่อและปฏิบบััติบ
3.3 เพ่3อเสรบมสราุงว่าัฒนธรรมองคากรที3มีคว่าามโปรดงใส มีคจณธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บัจคลากรในองคากรปฏิบบััติบติามเกณฑ์าติวั่าชี้ว่าดัขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ 
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องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 จัดทำาขุึอติกลงในการปฏิบบััติบราชการขึองทจกสดว่านราชการระหว่าดางสดว่านราชการกับัผุ่บัรบหารทอุงถุบ3นที3

มีดัชนีในการประเมบนการปฏิบบััติบราชการดวุ่ายคว่าามซ่ื3อสัติยา สจจรบติ ติามแนว่าทางการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี
6.2 รว่าบัรว่ามรายงานขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการขึองทจกสดว่านราชการเสนอผุ่บัรบหารทราบั
6.3 ประชาสัมพนัธาพรุอมแจุงใหุทจกสดว่านราชการถุ่อปฏิบบััติบ

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
ทจกสำานัก/กอง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
มีการจดัทำาขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการ

****************************************
1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำาข้อตกลงการปฏิบัติราชัการขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก”

2. หลักการและเหตุผล
ติามพระราชบััญญัติบระเบีัยบับัรบหารราชการแผดนดบน (ฉบัับัที3 5) พ.ศ. 2545 มาติรา 3/1 บััญญัติบ

ว่าดาการปฏิบบััติบหนุาที3ขึองสดว่านราชการติอุงใชุว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี โดยเฉพาะอยดางยบ3งใหุคำาน้งถุ้ง
คว่าามรับัผบดชอบัขึองผุ่ปฏิบบััติบงานการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนการเปิดเผยขุึอม่ล การติบดติาม ติรว่าจสอบั และ
การประเมบนผลการปฏิบบััติบงาน ทัง้น้ี ติามคว่าามเหมาะสมขึองแติดละภารกบจ ประกอบักบัั พระราชกฤษฎกีาว่าดาดวุ่าย
หลกัเกณฑ์าและว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเมอ่งที3ด ีพ.ศ. 2546 มาติรา 12 กำาหนดไว่าุว่าดา เพ่3อประโยชนาในการ
ปฏิบบััติบราชการใหุเกบดผลสัมฤทธบ์ ก.พ.ร. อาจเสนอติดอคณะรัฐมนติรีเพ่3อกำาหนดมาติรการกำากับัการปฏิบบััติบ
ราชการ โดยว่าบธีการจดัทำาคว่าามติกลงเปนนลายลักษณาอักษร หรอ่โดยว่าบธีการอ่3นใด เพ่3อแสดงคว่าามรบััผบดชอบัใน
การปฏิบบััติบราชการ รว่ามทั้งมาติรา 45 กำาหนดใหุสดว่านราชการ จดัใหุมีคณะผุ่ประเมบนอบสระดำาเนบนการประเมบน
ผลการปฏิบบััติบราชการขึองสดว่านราชการเกี3ยว่ากับัผลสัมฤทธบ์ขึองภารกบจ คจณภาพการใหุบัรบการ คว่าามพ้งพอใจขึอง
ประชาชนผุ่รบัับัรบการ คว่าามคจุมคดาในภารกบจ ทั้งน้ีติามหลักเกณฑ์า ว่าบธกีาร และระยะเว่าลาที3กำาหนด

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งไดุจดัใหุมีการจดัทำาขุึอติกลงและติบดติามผลการปฏิบบััติบราชการ 
โดยมีการลงนามในขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการระหว่าดางนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  กับัปลัด
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  และหัว่าหนุาสำานักปลัด/ผุ่อำานว่ายการกอง และใหุมีการลงนามจดัทำาขุึอ
ติกลงทจกปี เพ่3อประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการติามคำารบััรองการปฏิบบััติบราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก
3. วตัถุประสงค์

3.1 เพ่3อใหุการปฏิบบััติบราชการติามขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการขึองหนดว่ายงานระดับัสำานัก/กอง/ฝัาาย 
เปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพ ประสบทธบผล และบัรรลจผลสัมฤทธบต์ิามที3กำาหนด
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3.2 เพ่3อใหุหนดว่ายงานระดบััสำานัก/กอง/ฝัาาย มีคว่าามเขุึาใจเกี3ยว่ากับัข้ัึนติอน ว่าบธีการ และรายละเอียด
การประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการติามกรอบัและแนว่าทางการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ

3.3 เพ่3อใชุเปนนแนว่าทางในการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการระดบััสำานัก/กอง/ฝัาาย ติามขุึอติกลงการ
ปฏิบบััติบราชการ  

3.4 เพ่3อใหุหนดว่ายงานระดบััสำานัก/กอง/ฝัาาย สามารถุจดัเติรียมเอกสาร และหลักฐานขึองติัว่าชีว้่าัดผล
การปฏิบบััติบราชการติามคำารับัรองการปฏิบบััติบราชการ เพ่3อเปนนขุึอม่ลประกอบัการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชัการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชัการของหน่วยงานระดับสำานัก/กอง/ฝ่าาย
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดทุำาขุึอติกลงผลงานกับัผุ่ใติุบัังคับับััญชาเปนนลายลักษณาอักษร

อยดางชดัเจน โดยจดัทำาขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการ ในระดับัสำานัก/กอง/ฝัาาย เพ่3อใหุการดำาเนบนงานติามขุึอ
ติกลงการปฏิบบััติบราชการดงักลดาว่าบัรรลจเปอาหมายอยดางมปีระสบทธบภาพ ประสบทธบผล และบัรรลจผลสมัฤทธบต์ิามที3
กำาหนด และรบััสบ3งจง่ใจติามระดบััผลงาน โดยไดมุกีารลงนามบัันท้กขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการระหว่าดางนายก
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลกับัปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล และปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลกับัหัว่าหนุา
หนดว่ายงานในสังกดั พรุอมคณะทำางานไดรุดว่ามกันพบจารณาและเล่อกติัว่าชี้ว่าดัในประเดงนการประเมบนผลการปฏิบบััติบ
ราชการแติดละมบติบ ดังน้ี

1) การบัรบหารราชการเพ่3อใหุเกบดประโยชนาสจขึขึองประชาชน
2) การบัรบหารราชการเพ่3อใหุเกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจ
3) การบัรบหารราชการอยดางมีประสบทธบภาพและเกบดคว่าามคจุมคดาในเชบงภารกบจ
4) การลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงาน
5) การอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและการติอบัสนองคว่าามติอุงการขึองประชาชน
6) การพัฒนาคว่าามร่แุละการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ

5. การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชัการ
ว่าบธตีิบดติามและประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ
1.1 ชี้แจงสำานัก/กอง/ฝัาายติดางๆ และผุ่ปฏิบบััติบงานทราบั และทำาคว่าามเขุึาใจเกี3ยว่ากับัติวั่าชี้ว่าดั และกรอบั

การประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการติามพระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี    
พ.ศ. 2546 และหนังส่อกระทรว่างมหาดไทยที3 มท 0892.4/ว่า 435 ลงว่าันที3 11 กจมภาพันธา 2548

1.2 ติบดติามผลการปฏิบบััติบงานติามติวั่าชี้ว่าดัใหุมีผลการปฏิบบััติบราชการอยดางเหมาะสม เชดน 
- ศ้กษาขุึอม่ล และเอกสารหลักฐานติดางๆ เชดน รายงานผลการปฏิบบััติบราชการติามคำารับัรอง

การปฏิบบััติบราชการรอบั 6 เด่อน และ 12 เด่อน และเอกสารที3เกี3ยว่าขุึองกับัการดำาเนบนการติามติัว่าชีว้่าัด เปนนติุน
- ติบดติามผลการดำาเนบนงานติามติัว่าชีว้่าัด โดยการประสานงานกับัผุ่กำากับัด่แลติัว่าชี้ว่าดั และผุ่จดั

เกงบัขุึอม่ล เพ่3อใหุการดำาเนบนการเปนนไปติามเปอาหมายที3กำาหนด และการมีสดว่านรดว่ามขึองผุ่บัรบหารขึองหนดว่ายงาน
ในการกำากับัด่แลและติบดติามผลการดำาเนบนงานดังกลดาว่า

1.3 รับัฟจงคว่าามคบดเหงนขึองหนดว่ายงานที3รับัผบดชอบัติวั่าชี้ว่าดั เพ่3อใหุการดำาเนบนงานบัรรลจติามเปอาหมาย
หร่อติวั่าชี้ว่าดัที3กำาหนด

1.4 ว่าดัผลลัพธาที3ไดุจากการปฏิบบััติบงานเปรียบัเทียบักับัคดาเปอาหมาย และเกณฑ์าการใหุคะแนน
1.5 ประสานงานกับัหนดว่ายงานที3รบััผบดชอบัติัว่าชีว้่าัดผลการปฏิบบััติบราชการ กรณีที3การประเมบนผลการ

ปฏิบบััติบราชการในเบ้่ัองติุนไมดเปนนไปติามเปอาหมายที3กำาหนด เพ่3อหาแนว่าทางแกุไขึใหุการปฏิบบััติบงานบัรรลจผล
สัมฤทธบ์ติามเปอาหมายที3กำาหนดไว่าุ

6. การคำานวณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชัการ
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ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ
มีผลการปฏิบบััติบราชการอย่ดในระดับัดีเลบศ/ดี
เยี3ยม

5

มีผลการปฏิบบััติบราชการอย่ดในระดับัดีมาก 4
มีผลการปฏิบบััติบราชการอย่ดในระดับัดี 3
มีผลการปฏิบบััติบราชการอย่ดในระดับัพอใชุ 2
มีผลการปฏิบบััติบราชการอย่ดในระดับัปรับัปรจง 1

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
ทจกสำานัก/กอง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
มีการจดัทำาขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการ

***************************************

2.5.2  มีการให้ความรว่มมือกับหน่วยงานราชัการ จังหวัด อำาเภอ ท่ีได้ดำาเนินการตามอำานาจ
หน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดรแลการปฏิบัติราชัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม ให้ความรว่มมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดรแล การปฏิบัติราชัการขององค์การบริหารสว่นตำาบล

2. หลักการและเหตุผล
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ใหุคว่าามรดว่ามมอ่กับัหนดว่ายติรว่าจสอบัที3ไดุดำาเนบนการติามอำานาจ

หนุาที3เพ่3อการติรว่าจสอบั คว่าบัคจม ดแ่ล การปฏิบบััติบราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  เน่3องจากเหงนคว่าาม
สำาคัญขึองการติรว่าจสอบัที3จะเปนนปจจจัยสำาคัญชดว่ายใหุการดำาเนบนงานติามภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก  เปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพและประสบทธบผล ชดว่ายปอองกันหร่อลดคว่าามเสี3ยงจากการดำาเนบนงานที3ผบด
พลาดและลดคว่าามเสียหายที3อาจจะเกบดข้้ึน ซ้ื3งนอกจากจะใหุคว่าามรดว่ามม่อกับัหนดว่ายติรว่าจสอบัภายนอก 
(ป.ป.ช., สติง.,จังหว่าดั, อำาเภอ) แลุว่า องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ยังใหุคว่าามสำาคัญกับัการติรว่าจสอบั
ภายในดวุ่าย โดยใหุมีเจุาหนุาที3ติรว่าจสอบัภายในทำาหนุาที3ติรว่าจสอบัภายในโดยอบสระ/มีแผนการติรว่าจสอบั
ภายใน และรายงานผลการติรว่าจสอบัภายในทจกสดว่านราชการ

การใหุคว่าามรดว่ามม่อกับัสำานักงานการติรว่าจเงบนแผดนดบน ในการติรว่าจสอบับััญชีและงบัการเงบนประจำาปี 
ไดุมอบัหมายใหุหนดว่ายงานผุ่เบับก/หัว่าหนุาหนดว่ายคลัง มีหนุาที3ใหุคำาชี้แจงและอำานว่ายคว่าามสะดว่ากแกดเจุาหนุาที3
ขึองสำานักงานการติรว่าจเงบนแผดนดบน กรณีไดรุับัขุึอทักทุว่างใหุหัว่าหนุาหนดว่ายงานผุ่เบับก/หัว่าหนุาหนดว่ายงานคลัง
ปฏิบบััติบติามขุึอทักทวุ่างโดยเรงว่า อยดางชาุไมดเกบน 45 ว่านั  นับัจากว่าันที3ไดรุับัแจุงขุึอทักทุว่าง กรณีที3ชี้แจงขุึอทักทวุ่าง
ไปยัง สติง.แลุว่า แติด สติง.ย่นยันว่าดายังไมดมีเหติจผลที3จะลาุงขุึอทักทุว่าง กงจะดำาเนบนการชี้แจงเหติจผลและรายงานใหุผุ่
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ว่าดาราชการจังหว่าดัใหุเสรงจสบ้นภายใน 45 ว่าัน นับัจากว่าันที3ไดรุับัทราบัผลการว่าบนบจฉัย ติามระเบีัยบักระทรว่าง
มหาดไทยว่าดาดวุ่ายการรบััเงบน การเบับกจดายเงบน การฝัากเงบน การเกงบัรกัษาเงบน และการติรว่าจเงบนขึององคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2547 แกุไขึเพบ3มเติบมถุ้ง (ฉบัับัที3 3) พ.ศ. 2548

ในกรณีที3มีการติรว่าจสอบัการทจจรบติ มีการมอบัหมายใหุงานสอบัสว่านและดำาเนบนการทางว่าบนัย ฝัาายนบติบ
การและดำาเนบนการทางว่าบนัย กองว่าบชาการและแผนงาน มีหนุาที3ดำาเนบนการใหุเปนนไปติามระเบีัยบักฎหมายโดย
เครดงครดั เที3ยงธรรม ไมดเล่อกปฏิบบััติบ กรณีมีเร่3องรุองเรียนกลดาว่าหาบัจคลากรที3ปฏิบบััติบราชการติามอำานาจหนุาที3
โดยมบชอบั

นอกจากน้ี ยังใหุคว่าามรดว่ามม่อกับัสำานักงาน ป.ป.ช./สำานักงาน ป.ป.ช. จังหว่าดั ที3ไดุดำาเนบนการติาม
อำานาจหนุาที3เพ่3อการติรว่าจสอบั คว่าบัคจม ดแ่ล การปฏิบบััติบราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เพ่3อ
คว่าามโปรดงใส และปอองกันการทจจรบติ และผลการบัรบหารงานที3ผดานมาในรอบั 10 ปี ไมดพบัการทจจรบติแติดอยดางใด

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อใหุเปนนมาติรการจดัการ กรณีไดรุับัทราบัหร่อรับัแจุง หร่อติรว่าจสอบัพบัการทจจรบติ
3.2  เพ่3อคว่าามโปรดงใส และปอองกันการทจจรบติ ติามหลักการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทจกสำานัก/กอง/ฝัาาย จดัทำาขุึอติกลงการปฏิบบััติบราชการติดอผุ่บัรบหาร

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ทจกสำานัก/กอง   องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
- ทจกสำานัก/กอง/ฝัาาย/งาน ใหุคว่าามรดว่ามม่อกับัหนดว่ายติรว่าจสอบัที3ไดุดำาเนบนการติามอำานาจหนุาที3เพ่3อ

การติรว่าจสอบั คว่าบัคจม ด่แล การปฏิบบััติบราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
- ปฏิบบััติบติามขุึอทักทวุ่างฯ ติามระเบีัยบั ฯ ภายในกำาหนด

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
 ไมดใชงุบัประมาณ 

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
ทจกสำานัก/กอง   องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีมาติรการจดัการ กรณีไดรุับัทราบัหร่อรบััแจุง หร่อติรว่าจ

สอบัพบัการทจจรบติ
10.2 องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีคว่าามโปรดงใส และปอองกันการทจจรบติ ติามหลักการบัรบหาร

กบจการบุัานเม่องที3ดี

************************************************

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “ให้ความรว่มมอืกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”

2. หลักการและเหตุผล
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กลไกการกำากับัด่แลองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นติามกฎหมาย องคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นแติดละ
ประเภทไดุใหุอำานาจขุึาราชการในหนดว่ายงานกระทรว่างมหาดไทย ทั้งผุ่ว่าดาราชการจังหว่าดัและนายอำาเภอกำากับั
ด่แลใหุองคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นดำาเนบนกบจการเปนนไปติามกฎหมายอยดางเครดงครดัและมีประสบทธบภาพติาม
อำานาจหนุาที3ที3กำาหนดไว่าุในกฎหมาย

กลไกองคากรอบสระเพ่3อติรว่าจสอบัการใชุอำานาจขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น ซ้ื3งในแงดขึองการทจจรบติ
จะเกี3ยว่าขุึองกับัการใชุจดายเงบนไปโดยชอบัดุว่ายกฎหมายระเบีัยบัขุึอบัังคับัหร่อไมด หร่อติรว่าจสอบัเพ่3อใหุนักการ
เม่องทุองถุบ3นและองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นดำาเนบนกบจการติดางๆ อยดางโปรดงใสและสจจรบติ ซ้ื3งหนดว่ายงานทั้ง
สำานักงานคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน (สติง.) และคณะกรรมการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติแหดงชาติบ
(ป.ป.ช.) เปนนองคากรที3มีหนุาที3สำาคัญ

ดังน้ัน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   จง้ไดุมาติรการ “ใหุคว่าามรดว่ามมอ่กับัหนดว่ายงานติรว่าจสอบั” 
ข้้ึน เพ่3อสดงเสรบมสนับัสนจนกลไกการติรว่าจสอบัจากหนดว่ายงานภาครฐัและองคากรอบสระที3มีหนุาที3ติรว่าจสอบัองคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นใหุมีประสบทธบภาพ

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อสดงเสรบมสนับัสนจนกลไกการติรว่าจสอบัจากหนดว่ายงานภาครฐัและองคากรอบสระที3มีหนุาที3ติรว่าจสอบั

องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3นใหุมีประสบทธบภาพ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การติรว่าจสอบั คว่าบัคจม ด่แลการปฏิบบััติบราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   จากหนดว่ายงาน

ภาครฐัและองคากรอบสระเปนนอยดางมีประสบทธบภาพ

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
ใหุคว่าามรดว่ามมอ่กับัหนดว่ายงานติรว่าจสอบัทั้งจากผุ่กำากับัด่แลและองคากรอบสระ อาทบ
- การรับัการติรว่าจจากสำานักงานติรว่าจเงบนแผดนดบน
- การรับัการติรว่าจจากคณะทำางานติรว่าจประเมบนมาติรฐานการปฏิบบััติบราชการประจำาปี หรอ่คณะ

ทำางาน LPA จังหว่าดั
- การรับัการติรว่าจจากสำานักงาน ป.ป.ท. ติามโครงการ ITA

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 -2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
ทจกสำานัก/กอง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ใหุคว่าามรดว่ามม่อในการติรว่าจสอบั คว่าบัคจม ด่แลการปฏิบบััติบราชการ

ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   จากหนดว่ายงานภาครฐั และองคากรอบสระ
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****************************************

2.5.3 ดำาเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชัอบดำาเนินการให้เปนนไปตามกฎหมาย กรณี์มีเรื่องรอ้ง
เรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชัการตามอำานาจหน้าท่ีโดยมิชัอบ

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผร้รับผิดชัอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน”

2. หลักการและเหตุผล
ดวุ่ายองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีนโยบัายใชุหลักธรรมาภบบัาลสดงเสรบมใหุภาคประชาชนเขุึา

มามีสดว่านรดว่ามโดยเปิดโอกาสใหุประชาชนสามารถุเสนอเร่3องรุองเรียน แจุงเบัาะแส เสนอขุึอคบดเหงน ซ้ื3งสามารถุ
ย่3นคำารอุงเรียนผดานชดองทางติดางๆ ไดุแกด ระบับัอบนเติอราเนงติ ทางโทรศพัทา หร่อแจุงเบัาะแสดุว่ายตินเอง

ฉะน้ัน เพ่3อใหุการดำาเนบนการรับัเร่3องรุองเรียนเปนนไปดุว่ายคว่าามเรียบัรุอย สามารถุแกุไขึคว่าามเด่อดรุอน
ขึองประชาชนไดุอยดางมีประสบทธบภาพ จ้งไดุแติดงติัง้คณะทำางานรับัผบดชอบัการรับัเร่3องรอุงเรียนประจำาองคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  รว่ามถุ้งจัดทำาค่ดม่อดำาเนบนการเร่3องรอุงเรียนขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
ข้้ึน เพ่3อดำาเนบนการมาติรการจดัการในกรณีไดรุับัทราบัหร่อรบััแจุงเร่3องรุองเรียนติดางๆ เจุาหนุาที3รับัผบดชอบัไดุ
ถุ่อปฏิบบััติบใหุเปนนแนว่าทางเดียว่ากนั

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อจัดใหุมีเจุาหนุาที3ผุ่รับัผบดชอบัดำาเนบนการรับัแจุงเร่3องรอุงเรียนติดางๆ 
3.2  เพ่3อจัดใหุมีมาติรการจดัการในกรณีไดุรบััทราบัหร่อรับัแจุงหร่อติรว่าจสอบัพบัการทจจรบติเปนนไป

ติามข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานที3สอดคลุองกับักฎหมาย ระเบีัยบัและหลักเกณฑ์าเกี3ยว่าขุึองอยดางถุ่กติุอง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบัหมายแติดงติั้งเจุาหนุาที3รับัผบดชอบัดำาเนบนการเกี3ยว่ากับัเร่3องรุองเรียน

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 กำาหนดผ่รุับัผบดชอบัเร่3องรุองเรียน
6.2 จัดทำาค่ดม่อดำาเนบนการเร่3องรุองเรียนขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
6.3 จัดประชจมใหุคว่าามร่เุจุาหนุาที3ผุ่รบััผบดชอบัเร่3องรุองเรียนเพ่3อใชุเปนนมาติรฐานในการปฏิบบััติบงาน

และดำาเนบนการแกุไขึปจญหาเร่3องรุองเรียนที3ไดรุับัจากชดองทางการรุองเรียนติดางๆ ใหุเปนนไปในทบศทางเดียว่ากัน 
โดยโปรดงใสและเปนนธรรม

6.4 เผยแพรดกระบัว่านการและข้ัึนติอนในการดำาเนบนงานเกี3ยว่ากบััเร่3องรอุงเรยีนขึององคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก   ใหุผ่รุบัับัรบการ ผ่มุสีดว่านไดเุสยี ค่ดสัญญา ประชาชนทั3ว่าไป หนดว่ายงานภายนอกติลอดจนบัจคลากร
ภายในหนดว่ายงาน สามารถุเขุึาใจและใชุประโยชนาจากกระบัว่านการและข้ัึนติอนดังกลดาว่าไดตุิรงกับัคว่าามติุองการ

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 -2564)
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8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักงานปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
เจุาหนุาที3รับัผบดชอบัดำาเนบนการเกี3ยว่ากับัเร่3องรุองเรียนดำาเนบนการจดัการเร่3องรุองเรียนขึองเทศบัาล xxx

ติามค่ดม่อดำาเนบนการเร่3องรอุงเรียนขึองเทศบัาล xxx โดยปฏิบบััติบติามข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานที3สอดคลุองกับั
กฎหมาย ระเบีัยบัและหลักเกณฑ์าที3เกี3ยว่าขุึองอยดางถุ่กติุอง

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “ดำาเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณี์มีบุคคลภายนอกหรือประชัาชันกล่าว
หาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นตำาบลโนนกอก ว่าทุจริตและปฏิบัติราชัการตามอำานาจหน้าท่ีโดยมิ
ชัอบ”

2. หลักการและเหตุผล
ส่บัเน่3องจากคำาสั3งคณะรกัษาคว่าามสงบัแหดงชาติบ ที3 69/2557 เร่3อง มาติรการปอองกันและแกุไขึปจญหา

การทจจรบติประพฤติบมบชอบัไดุกำาหนดใหุทจกสดว่านราชการและหนดว่ายงานขึองรัฐ กำาหนดมาติรการหร่อแนว่าทาง
ปอองกันและแกุไขึปจญหาการทจจรบติประพฤติบมบชอบัในสดว่านราชการและหนดว่ายงานขึองรัฐ โดยมจดงเนุนการสรุาง   
ธรรมาภบบัาลในการบัรบหารงาน และสดงเสรบมการมีสดว่านรดว่ามจากทจกภาคสดว่านในการติรว่าจสอบัเฝัอาระว่าัง เพ่3อสกัด
กั้นมบใหุเกบดการทจจรบติประพฤติบมบชอบัไดุ ประกอบักับันโยบัายขึองพลเอกประยจทธา จนัทราโอชา นายกรัฐมนติรี 
ไดุแถุลงนโยบัายขึองรัฐบัาลติดอสภานบติบบััญญัติบแหดงชาติบ เม่3อว่าันที3 12 กันยายน 2557 กงไดกุำาหนดใหุมีการ
บัรบหารราชการแผดนดบนที3มีธรรมาภบบัาลและการปอองกันปราบัปรามการทจจรบติและประพฤติบมบชอบัในภาครัฐ เปนน
นโยบัายสำาคัญขึองรัฐบัาล เพ่3อใหุการขัึบัเคล่3อนนโยบัายขึองรัฐบัาลและคณะรักษาคว่าามสงบัแหดงชาติบ ในการ
ปอองกันและแกุไขึปจญหาการทจจรบติประพฤติบมบชอบัเปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพ ในการน้ีองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก  จ้งไดจุดัทำามาติรการการดำาเนบนการเกี3ยว่ากับัเร่3องรอุงเรียน กรณมีีบัจคคลภายนอกหร่อ
ประชาชนกลดาว่าหาเจาุหนุาที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ว่าดาปฏิบบััติบราชการติามอำานาจหนุาที3โดยมบ
ชอบัข้้ึน ทั้งน้ี เพ่3อใหุประชาชนหร่อผุ่มีสดว่านไดุเสียไดุทราบัชดองทางการรุองเรียนแนว่าทางการพบจารณารับัเร่3อง
รุองเรียน และการติอบัสนองติดอขุึอรุองเรียนในเร่3องการทจจรบติหรอ่ประพฤติบมบชอบัขึองขุึาราชการ และเปนนการ
สราุงเคร่อขึดายภาคประชาชนในการชดว่ายสอดสดองและเฝัอาระว่าังมบใหุเจุาหนุาที3กระทำาการทจจรบติหรอ่ประพฤติบมบ
ชอบันอกเหน่ออำานาจที3ตินมีไดอุีกทางหน้3งดวุ่าย

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อสราุงจบติสำาน้กใหุแกดพนักงานสดว่านติำาบัล พนักงานคร่องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล บัจคลากร

ทางการศก้ษาในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล พนักงานจาุงติามภารกบจและลก่จาุงขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก  ยด้มั3นในคจณธรรมจรบยธรรมที3ดีและติระหนักถุ้งคว่าามสำาคัญขึองภัยขึองการทจจรบติและประพฤติบมบชอบั

3.2 เพ่3อใหุการติรว่าจสอบัเร่3องรุองเรียนเกี3ยว่ากับัการทจจรบติและประพฤติบมบชอบั เปนนไปอยดางรว่าดเรงว่า 
โปรดงใส เปนนธรรม

4. เป้าหมาย
“เจุาหนุาที3” หมายถุ้ง พนักงานสดว่านติำาบัล พนักงานคร่องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล บัจคลากรทางการ

ศ้กษาในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล พนักงานจาุงติามภารกบจ และล่กจุางขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
67



องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ดำาเนบนการกำาหนดหลักเกณฑ์าและแนว่าทางในการพบจารณาเร่3องรอุงเรียนว่าดามีม่ลและเขุึาองคา

ประกอบัคว่าามผบดการทจจรบติและประพฤติบมบชอบัหร่อไมด
6.2 แติดงติั้งคณะกรรมการสอบัขุึอเทงจจรบง กรณมีีเจุาหนุาที3ทจจรบติและปฏิบบััติบราชการติามอำานาจหนุาที3

โดยมบชอบั
6.3 กำาหนดชดองทางการรุองเรียน แจุงเบัาะแสขุึอม่ลเกี3ยว่ากับัการทจจรบติและประพฤติบมบชอบัและพัฒนา

ชดองทางการรุองเรียนใหุงดาย สะดว่ากและว่าบธกีารคจุมครองผุ่ใหุขุึอม่ล เพ่3อเปนนหลักประกันและสรุางคว่าามมั3นใจแกด
ผุ่ใหุขุึอม่ล ในการใหุขุึอม่ลที3เปนนประโยชนาแกดหนดว่ายงาน

6.4 แจุงผลการพบจารณาใหุผุ่รุองเรียนทราบัผลและคว่าามค่บัหนุาขึองการดำาเนบนการ ภายใน 5 ว่าัน 

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ตัวช้ีัวัด
รุอยละขึองเร่3องรุองเรียนขึองเจุาหนุาที3ที3มกีารทจจรบติและประพฤติบมบชอบั
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบัทบัาทในการเฝัอาระว่าัง และติบดติาม ติรว่าจสอบัการทำางานขึองเจุาหนุาที3

**************************************

มิติท่ี  3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชัาชัน
3.1 จัดให้มแีละเผยแพรข้่อมรลข่าวสารในช่ัองทางท่ีเปนนการอำานวยความสะดวกแก่ประชัาชันได้มี

ส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชัการตามอำานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน
3.1.1 จัดให้มีศรนย์ข้อมรลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมรลข่าวสารของทางราชัการ

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศรนย์ข้อมรลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขก้น”

2. หลักการและเหตุผล
ติามมาติรา 9 แหดงพระราชบััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540 บััญญัติบใหุหนดว่ายงานขึองรัฐ

ติุองจดัใหุมีขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการอยดางนุอยติามที3กฎหมายกำาหนดไว่าุใหุประชาชนเขุึาติรว่าจด่ไดุ ณ ที3ทำาการ
ขึองหนดว่ายงานขึองรัฐ  โดยเรียกสถุานที3ที3จดัเกงบัรว่าบัรว่ามขุึอม่ลขึดาว่าสารและใหุบัรบการว่าดา “ศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสาร” 
โดยมีเจตินารมณาใหุประชาชนมีโอกาสอยดางกว่าาุงขึว่าางในการไดุรบััขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการดำาเนบนการติดางๆ ขึองรัฐ

ดังน้ัน เพ่3อใหุการดำาเนบนการดังกลดาว่าเปนนไปติามที3กฎหมายกำาหนด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
จ้งไดใุหุมีสถุานที3สำาหรับัประชาชนเขุึาติรว่าจด่ขุึอม่ลขึดาว่าสารซ้ื3งไดรุว่าบัรว่ามไว่าุ โดยจัดเปนนศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสาร
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องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ใหุบัรบการ ณ ศ่นยาบัรบการรดว่ามองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  โดยมี
งานศ่นยาบัรบการขุึอม่ลฝัาายประชาสัมพันธา กองว่าบชาการและแผนงาน เปนนผุ่รับัผบดชอบัขุึอม่ลขึดาว่าสารติดางๆ ที3
ประชาชนสามารถุเขุึาติรว่าจด่ได ุเพ่3อประชาชนจะไดุสามารถุรับัรุ่สบทธบและหนุาที3ขึองตินอยดางเติงมที3ในการแสดง
คว่าามคบดเหงนและใชุสบทธบทางการเม่องไดโุดยถุ่กติุองติรงกับัคว่าามเปนนจรบง ในการรกัษาประโยชนาขึองตินติดอไป

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารอันเปนนประโยชนาแกดประชาชนอยดางครบัถุุว่าน ถุ่กติุองและไมดบับดเบ่ัอน

ขุึอเทงจจรบง 
3.2 เพ่3อเพบ3มชดองทางใหุประชาชนไดุมีสดว่านรดว่ามในการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบงานขึององคาการบัรบหารสดว่าน

ติำาบัลโนนกอก

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จำานว่าน 1 แหดง

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ณ ศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  (ภายในศ่นยาบัรบการรดว่าม องคาการบัรบหารสดว่าน

ติำาบัลโนนกอก )

6. วธีิดำาเนินการ
6.1  มีการจดัติั้งศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารและจัดสถุานที3ใหุประชาชนเขุึาติรว่าจดขุ่ึอม่ล
6.2  มีการแติดงติั้งเจาุหนุาที3ผุ่รับัผบดชอบัเปนนปจจจจบััน
6.3  มีการจดัว่าางเอกสารขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการบัรบหารงานบัจคคล การบัรบหารงบัประมาณ การเงบน

การจดัหาพัสดจ การคำานว่าณราคากลาง รายงานผลการปฏิบบััติบงานเปนนไปติามหลักเกณฑ์า ว่าบธีการที3กฎหมาย 
ระเบีัยบั กฎขุึอบัังคับัที3กำาหนดใหุองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นติุองเผยแพรดใหุประชาชนทราบัและติรว่าจสอบัไดุ 
ขุึอม่ลครบัติามรายการที3กำาหนด

6.4  มีการจดัประชจมใหุคว่าามร่แุกดบัจคลากรขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น เกี3ยว่ากับัการปฏิบบััติบติาม 
พ.ร.บั. ขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540

6.5 มีการใหุคว่าามรุ่แกดประชาชนเกี3ยว่ากับั พ.ร.บั. ขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบัรบการอบนเติอราเนงติสำาหรบััใหุบัรบการประชาชนทั3ว่าไป
6.7 มีการจดัเกงบัสถุบติบผุ่มารับับัรบการและสรจปผลเสนอผุ่บัรบหาร

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
5,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
จำานว่านศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

*****************************************
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1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตัง้ศรนย์ข้อมรลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตำาบลโนนกอก”

2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอำานาจติามมาติรา 9 แหดงพระราชบััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540 ซ้ื3งบััญญัติบไว่าุ

ว่าดาภายใติบัุังคับัมาติรา 14 และมาติรา 15 หนดว่ายงานขึองรัฐติุองจดัใหุมีขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการอยดางนุอย
ดังติดอไปน้ีไว่าุใหุประชาชนเขุึาติรว่าจด่ได ุทั้งน้ี ติามหลักเกณฑ์าและว่าบธีการที3คณะกรรมการกำาหนด

และเพ่3อใหุเปนนไปติามพระราชบััญญัติบการบัรบหาราชการที3ดี พ.ศ. 2546 เร่3องหลักธรรมาภบบัาล คว่าาม
โปรดงใส การมีสดว่านรดว่าม สามารถุติรว่าจสอบัไดุ

3. วตัถุประสงค์
1. เพ่3อใหุเปนนไปติามกฎหมาย จ้งจัดทำาระเบีัยบัองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ว่าดาดุว่ายขุึอม่ล

ขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เร่3อง คดาธรรมเนียมการทำา
สำาเนาและการรับัรองสำาเนาขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ข้้ึน

2.  เพ่3อใหุบัรบการขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการไว่าุใหุประชาชนเขุึาติรว่าจด ่ศก้ษา คุนคว่าุา ติลอดจนเผย
แพรด จำาหนดาย   จดายแจก รว่ามทั้งปฏิบบััติบหนุาที3ใหุเปนนไปติามระเบีัยบัน้ี

3.  เพ่3ออำานว่ายคว่าามสะดว่ากใหุกับัประชาชนในการจดัระบับัขุึอม่ลขึดาว่าสาร ดงัน้ี
3.1 ขุึอม่ลขึดาว่าสารที3ลงพบมพาในราชกบจจานจเบักษา
3.2 ขุึอม่ลขึดาว่าสารที3ติุองจดัไว่าใุหุประชาชนติรว่าจดไ่ดุ
3.3 ขุึอม่ลขึดาว่าสารอ่3น
3.4 ขุึอม่ลขึดาว่าสารสดว่านบัจคคล

4. เป้าหมาย
1. จดัเติรียมสถุานที3จดัติั้งศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ จำานว่าน 1 แหดง
2. ระเบีัยบัองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก ว่าดาดวุ่ายขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2560
    จำานว่าน 1 ชจด
3. ประกาศองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เร่3องคดาธรรมเนียมการทำาสำาเนาและการบััรองสำาเนา

ขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   จำานว่าน 1 ฉบัับั
4. แบับัคำารุองขึอติรว่าจดขุ่ึอม่ลขึดาว่าสาร จำานว่าน  1  ฉบัับั

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ภายในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 

6. วธีิการดำาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทำาบัันท้กขึออนจมัติบจัดติัง้ศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ
6.2 เม่3ออนจมัติบแลุว่า แจุงเว่าียนทราบัภายในทจกสดว่านราชการ
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6.3 จัดทำารดางระเบีัยบัฯ ว่าดาดวุ่ายขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2560  เสนอติดอผุ่บัรบหารเพ่3อ
พบจารณาอนจมัติบ

6.4 จัดทำารดางประกาศฯ เร่3องคดาธรรมเนียมการทำาสำาเนาและการรับัรองสำาเนาขุึอม่ลขึดาว่าสาร เสนอ
ติดอผุ่บัรบหารเพ่3อพบจารณาอนจมัติบ

6.5 จัดทำารดางแบับัคำารุองขึอติรว่าจด่ขุึอม่ลขึดาว่าสาร เสนอติดอผุ่บัรบหารเพ่3อพบจารณาอนจมัติบ
6.6 จัดเติรียมสถุานที3 โติะ๊ ติุ่เอกสาร และจัดว่าางเอกสารติามกฎหมายกำาหนด

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดำาเนินการ
ปีงบัประมาณ  พ.ศ.2561   

8. งบประมาณ์
ไมดใชุงบัประมาณ

9. หน่วยงานท่ีรับผิดชัอบ
สำานักงานปลัด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10.ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
1. มีการจดัติั้งศน่ยาขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ณ สำานักงาน

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
2. มีการจดัระบับัขุึอม่ลขึดาว่าสารที3ครบัถุุว่าน ไว่าุสำาหรับัอำานว่ายคว่าามสะดว่ากใหุกับัประชาชน
3. มีประชาชนขึอติรว่าจด่ขุึอม่ลขึดาว่าสารทางราชการ

*****************************************

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรร้ตาม พ.ร.บ. ข้อมรลข่าวสารของราชัการ พ.ศ. 2540”

2. หลักการและเหตุผล
คจณธรรม จรบยธรรมเปนนหน้3งในหลักธรรมาภบบัาลที3หนดว่ายงานภาครัฐทจกแหดงพ้งปฏิบบััติบเพ่3อใหุเกบดการ

บัรบหารจดัการที3ดแีละสดงเสรบมองคากรใหุมีศักยภาพและประสบทธบภาพ ซ้ื3งรว่ามไปถุ้งคว่าามโปรดงใสการทำางานที3
จำาเปนนติุองมีในทจกหนดว่ายงาน โดยเฉพาะหนดว่ายงานภาครฐั โดยหน้3งในแนว่าทางที3จะชดว่ายใหุเกบดคว่าามโปรดงใสใน
การทำางานค่อการเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสาร ติามที3รฐัธรรมน่ญแหดงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาติรา 58 
บััญญัติบเกี3ยว่ากับัสบทธบการรับัรุ่หร่อรบััทราบัขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการว่าดา “บัจคคลยดอมมีสบทธบไดรุับัทราบัขุึอม่ล
หร่อขึดาว่าสารสาธารณะในครอบัครองขึองหนดว่ายราชการ หนดว่ายงานขึองรัฐ รัฐว่าบสาหกบจ หร่อราชการสดว่านทุอง
ถุบ3น” และติามพระราชบััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540 ไดรุะบัจหลักการและเหติจผลขึองพระราช
บััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการว่าดาในระบัอบัประชาธบปไติย การใหุประชาชนมีโอกาสกว่าุางขึว่าางในการไดรุับั
ขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับัการดำาเนบนการติดางๆ ขึองรัฐเปนนสบ3งจำาเปนน เพ่3อที3ประชาชนจะสามารถุแสดงคว่าามคบดเหงน
และใชุสบทธบทางการเม่องไดุโดยถุ่กติุองมากยบ3งข้้ึน

การเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสารขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ใหุประชาชนรับัรุ่อยดางถุ่กติุอง 
รว่าดเรงว่าจากการทำางานที3มีประสบทธบภาพ    จ้งเปนนสบ3งที3จำาเปนนอยดางยบ3งซ้ื3งสอดคลุองกับัแผนการดำาเนบนงานขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
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ดังน้ัน เพ่3อเสรบมสรุางใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก    มีคว่าามโปรดงใสในการทำางานมากยบ3งข้้ึน 
จ้งไดุจดักบจกรรมเสรบมสราุงคจณธรรม จรบยธรรม นำาคว่าามโปรดงใสส่ดองคากร เพ่3อใหุบัจคลากรขึองเทศบัาลและ
ติวั่าแทนชจมชนไดุรับัรุ่สบทธบในการเขุึาถุ้งขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการและเรียนรุ่เร่3องคจณธรรม จรบยธรรม และคว่าาม
โปรดงใส และเม่3อเกบดคว่าามเขุึาใจแลุว่าจะสามารถุขึยายผลบัอกติดอไปยังผุ่ใกลุชบด สราุงเคร่อขึดายคว่าามรดว่ามม่อ
ระหว่าดางเทศบัาลกับัภาคประชาชนใหุมีคว่าามเขุึมแขึงงยบ3งข้้ึน
3. วตัถุประสงค์

เพ่3อใหุผุ่เขุึารดว่ามกบจกรรมติระหนักถุ้งคว่าามสำาคัญขึองการมีคจณธรรม จรบยธรรมและคว่าามโปรดงใสในการ
ทำางานและมีคว่าามร่เุกี3ยว่ากับัสบทธบในการเขุึาถุ้งขุึอม่ลขึดาว่าสารติามพระราชบััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ 
พ.ศ. 2540

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผุ่เขุึารดว่ามอบัรม จำานว่าน 60  คน
(ติวั่าแทนสำานัก/กอง จำานว่าน 10 คน, ติวั่าแทนชจมชน จำานว่าน 50 คน)
ผลการเรียนรุ่เฉลี3ย รุอยละ  80
ผุ่เขุึารดว่ามกบจกรรมมีคว่าามพ้งพอใจ รุอยละ  80

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
ข้ัึนติอนที3 1 สำารว่าจคว่าามติุองการอบัรม
ข้ัึนติอนที3 2 ออกแบับัหลักส่ติร
ข้ัึนติอนที3 3 ดำาเนบนกบจกรรม
ข้ัึนติอนที3 4 ว่าดัผลคว่าามรุ่
ข้ัึนติอนที3 5 ติบดติามและประเมบนผล

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
10,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัด  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
จำานว่านผุ่เขุึารดว่ามอบัรม
รุอยละขึองผลการเรียนรุ่เฉลี3ย  รอุยละคว่าามพ้งพอใจขึองผุ่เขุึารดว่ามกบจกรรม 

*****************************************

3.1.2  มีการเผยแพรข้่อมรลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ์ การ
เงิน การจัดหาพัสดุ การคำานวณ์ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนนไปตามหลักเกณ์ฑ์ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีกำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชัาชันทราบและ
ตรวจสอบได้
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1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมรลข่าวสารท่ีสำาคัญและหลากหลาย”

2. หลักการและเหตุผล
ดวุ่ายพระราชบััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540 มาติรา 7 และมาติรา 9 กำาหนดใหุหนดว่าย

งานขึองรัฐจะติอุงจัดใหุมีการเผยแพรดขุึอม่ลที3สำาคัญๆ ขึองหนดว่ายงาน เชดน โครงสรุางและการจดัองคากร อำานาจ
หนุาที3 แผนงาน โครงการและอ่3นๆ

ดังน้ัน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งไดจุัดทำามาติรการ “เผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารที3สำาคัญและ
หลากหลาย” ข้้ึน เพ่3อใหุประชาชนสามารถุติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการติามอำานาจหนุาที3และเขุึาถุ้งขุึอมล่ติาม
ภารกบจหลกัขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดงุดายและสะดว่ากมากข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุมีการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารที3สำาคญัและเขุึาถุ้งงดาย
3.2 เพ่3อใหุมีการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารที3หลากหลาย
3.3 เพ่3อใหุประชาชนหร่อผ่รุับับัรบการสามารถุเขุึาถุ้งขุึอม่ลขึดาว่าสารไดสุะดว่ากมากยบ3งข้้ึน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีขุึอม่ลประเภทติดางๆ เผยแพรดติดอประชาชนในพ่้นที3 และเขุึาถุ้งไดุโดยสะดว่ากมากกว่าดา 10 ประเภท

ข้้ึนไป

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
พ่้นที3ทั้งในและนอกเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
จัดใหุมีขุึอม่ลขึดาว่าสารประเภทติดางๆ เผยแพรดใหุประชาชนทั้งในและนอกพ่้นที3 ไดุแกด
- แผนพัฒนาทุองถุบ3น
- งบัประมาณรายจดายประจำาปี
- แผนการดำาเนบนงาน
- แผนอัติรากำาลัง
- แผนการจดัหาพสัดจ
- ประกาศสอบัราคา/ประกว่าดราคา
- สรจปผลการจดัซ้่ือจัดจาุง
- ขุึอม่ลรายรบััและรายจดาย
- งบัแสดงฐานะทางการเงบน
- รายงานการประชจมคณะผุ่บัรบหารทุองถุบ3น
- รายงานผลการปฏิบบััติบงานประจำาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมบนมาติรฐานการปฏิบบััติบราชการ
- ผลสำารว่าจคว่าามพง้พอใจขึองประชาชน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ประจำาปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
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ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัด  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10.ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
จำานว่านขุึอม่ลขึดาว่าสารที3ไดรุับัการเผยแพรด

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมรลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ  
อบต. และการรบัเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”

2. หลักการและเหตุผล
การบัรบหารงานราชการในปจจจจบััน ภาคประชาชนไดุเขุึามามีสดว่านรดว่ามและมีบัทบัาทอยดางมากในการ

บัรบหารงานขึองราชการสดว่านทุองถุบ3นในดุานติดางๆ การบัรบหารงานราชการสดว่านทุองถุบ3นติุองสามารถุติรว่าจสอบัไดุ 
ติุองมีคว่าามโปรดงใส ติุองใหุประชาชนไดุรบััทราบัขุึอม่ล ขึดาว่าสาร ในการดำาเนบนกบจกรรมติดางๆ เพ่3อเปนนการ
ปอองกันมบใหุเกบดการทจจรบติและประพฤติบมบชอบั เพ่3อใหุเกบดประโยชนาส่งสจดแกดภาครฐัและภาคประชาชน

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารในการปฏิบบััติบงานใหุประชาชนไดรุับัรุ่ เพ่3อประชาสัมพนัธาการปฏิบบััติบงานขึอง

ภาครฐัเพ่3อสดงเสรบมบัทบัาทการมีสดว่านรดว่ามขึองภาคประชาชนในการติบดติามติรว่าจสอบัการทจจรบติประพฤติบมบชอบั
ในภาครัฐเสรบมสราุงและพัฒนาเคร่อขึดายในการติบดติามและติรว่าจสอบัการทจจรบติและประพฤติบมบชอบัในภาครัฐใหุ
มีคว่าามเขุึมแขึงงเพ่3อใหุมีระบับั และกลไกในการปอองกันและติรว่าจสอบัมบใหุเกบดการทจจรบติ หรอ่การปฏิบบััติบหนุาที3
โดยมบชอบัในภาครัฐ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในติำาบัลโนนกอก

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
เผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารเกี3ยว่ากับังบัประมาณ รายการบััญชีรับัจดายเงบนประจำาปี และการจดัซ้่ือจัดจาุง 

จัดหาพัสดจติดางๆ รว่ามถุ้งการประชาสัมพันธาเกี3ยว่ากับัการชำาระภาษีทุองถุบ3น และการรับัเร่3องรุองเรียนทางดาุนการ
เงบนการคลัง ผดานทางเว่างบัไซืติาขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  และปิดประกาศขุึอม่ลดังกลดาว่าที3บัอราด
ประชาสัมพนัธาขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ
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9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ประชาชนไดรุับัรุ่ขุึอม่ลขึดาว่าสารที3สำาคัญขึองทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตุิรว่าจสอบัการบัรบหาร

งานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ทำาใหุลดการทจจรบติและประพฤติบมบชอบั มีคว่าามโปรดงใสในการ
ปฏิบบััติบงาน

************************************

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพรข้่อมรลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชัการท่ีเปนนประโยชัน์กับการ
มีส่วนรว่มตรวจสอบของประชัาชัน

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่ัองทางท่ีประชัาชันเข้าถกงข้อมรลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตำาบลโนนกอก”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ
ดวุ่ายพระราชบััญญัติบขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองราชการ พ.ศ. 2540 มาติรา 7 และมาติรา 9 กำาหนดใหุหนดว่าย

งานขึองรัฐจะติอุงจัดใหุมีการเผยแพรดขุึอม่ลที3สำาคัญๆ ขึองหนดว่ายงาน เชดน โครงสรุางและการจดัองคากร อำานาจ
หนุาที3 แผนงาน โครงการและอ่3นๆ

ดังน้ัน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งไดตุิระหนักและเหงนคว่าามสำาคัญขึองการเผยแพรดขุึอม่ลที3
สำาคัญๆ ขึองหนดว่ายงานผดานทางชดองทางที3หลากหลาย เพ่3อใหุการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารครอบัคลจมทจกกลจดมเปอา
หมาย ไดแุกด หนดว่ายประชาสัมพันธา ณ ที3ทำาการขึองหนดว่ายงาน เว่างบัไซืติาขึองหนดว่ายงานหร่อส่3อสังคม (Social 
Media) หมายเลขึโทรศพัทาเฉพาะ การเผยแพรดขุึอม่ลทางส่3อสบ3งพบมพาติดางๆ โทรทัศนา ว่าบทยจ ส่3ออบเลงกทรอนบกสา
อ่3นๆ ทั้งน้ี เพ่3อใหุประชาชนสามารถุติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการติามอำานาจหนุาที3และเขุึาถุ้งขุึอม่ลติามภารกบจ
หลักขึองเทศบัาล xxx ไดุงดายและสะดว่ากมากข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อใหุมีชดองทางการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองหนดว่ายงานที3หลากหลาย
3.2  เพ่3อใหุประชาชนหร่อผ่รุับับัรบการสามารถุเขุึาถุ้งขุึอม่ลขึดาว่าสารไดสุะดว่ากมากยบ3งข้้ึน
3.3  เพ่3อใหุมีชดองทางในการรับัเร่3องรุองเรียนที3เขุึาถุ้งประชาชนไดุงดาย

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ชดองทางในการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองหนดว่ายงาน จำานว่านไมดนุอยกว่าดา 7 ชดองทาง

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
พ่้นที3ทั้งในและนอกเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
จัดใหุมีและเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารในชดองทางที3เปนนการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากแกดประชาชน ไดแุกด
- บัอราดหนุาสำานักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 
- บัอราดประชาสัมพันธาขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ราุนคุาชจมชนติามชจมชน/หม่ดบุัาน
- ประกาศเสียงติามสาย/ว่าบทยจชจมชน/หอกระจายขึดาว่า/รถุกระจายเสียง/หนดว่ายประชาสัมพันธา

เคล่3อนที3
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- ศ่นยาขุึอม่ลขึดาว่าสารขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น มีเจุาหนุาที3ใหุบัรบการประจำาและใหุประชาชน
ส่บัคุนไดุเอง

- จัดสดงเอกสารเผยแพรดรายงานประจำาปี
- ประชาสัมพนัธาขุึอม่ลการดำาเนบนงานขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น ผดานส่3อมว่าลชน/การจดัแถุลง

ขึดาว่า
- หนังส่อพบมพาหรอ่ว่าบทยจทุองถุบ3น
- ประกาศผดานเว่างบัไซืติา/เว่างบับัอราด/เฟสบัจ๊ค ที3มีขุึอม่ลผลการดำาเนบนงานขึององคากรปกครองสดว่านทุอง

ถุบ3น

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ประจำาปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10.ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
จำานว่านชดองทางในการเผยแพรดขุึอม่ลขึดาว่าสารขึองหนดว่ายงาน

******************************************

1. ช่ืัอโครงการ  :  โครงการสื่อประชัาสัมพันธ์

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ
ในภาว่าะสังคมปจจจจบััน คว่าามเจรบญกุาว่าหนุาดุานว่าบชาการ และเทคโนโลยีติดางๆ กุาว่าหนุาไปมากเคร่3องม่อ

ส่3อสารอบเลงกทรอนบกสาติดางๆ ที3ทันสมัย และมีประสบทธบภาพส่ง การนำาเอาเทคโนโลยีติดางๆ เขุึามาใชใุนการดำาเนบน
งานผดานส่3อการประชาสัมพันธา เพ่3อใหุบัรรลจผลสำาเรงจ และรว่าดเรงว่ายบ3งข้้ึน โดยเฉพาะการสรจปเพ่3อใหุคว่าามร่คุว่าาม
เขุึาใจไดุงดายในชดว่างระยะเว่าลาสั้นๆ หร่อชดว่างระยะเว่าลาอันจำากดัน้ันเปนนเร่3องที3ติุองป่พ่้นฐาน สราุงคว่าามนดาเช่3อถุ่อ
และนดาสนใจใหุกับักบจกรรม/โครงการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ใหุสามารถุมองเหงนภาพหร่อเหงนคว่าาม
เกี3ยว่าโยงกันขึองกบจกรรม/โครงการติดางๆ ไดชุัดเจนถุ่กติุอง ฉะน้ันการสราุงคว่าามสัมพันธากับัประชาชนติุองการ
ใหุประชาชนเขุึาถุ้งและมีสดว่านรดว่ามรับัร่ใุนภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   จ้งจำาเปนนติุองพบจารณาในการ
เล่อกส่3อใหุเหมาะสมกับัสภาว่าการณาน้ันๆ การใชุส่3อเทคนบคและว่าบธีการเปนนอยดางไรบุัาง ในแติดละข้ัึนติอนที3ติดางกัน
เปนนสบ3งสำาคัญ ทัง้น้ีเพ่3อใหุประชาชนยอมรบััและใหุคว่าามรดว่ามม่อสนับัสนจน ซ้ื3งจะมีผลติดอการพัฒนาติามภารกบจ 
บัทบัาท หนุาที3 อยดางโปรดงใสและยจติบธรรม

3. วตัถุประสงค์
1. เพ่3อประชาสัมพันธาการดำาเนบนงานขึองเทศบัาลใหุประชาชนไดุรบััทราบัโดยผดานทางส่3อประเภท

ติดางๆ ไดแุกด  ส่3อสบ3งพบมพา, ส่3อว่าบทยจ, โทรทศันา, ส่3อ Social network ผดานทางจดหมายอบเลงกทรอนบกสา
2. เพ่3อสรุางจบติสำาน้กใหุเกบดการเรียนรุ่ รบััรุ่และเขุึาใจในภารกบจการปฏิบบััติบงานขึองเทศบัาลอยดางถุ่ก

ติุองและโปรดงใส
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3. เพ่3อสดงเสรบมใหุประชาชนมีสดว่านรดว่ามและรับัผบดชอบัในภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล 
4. เพ่3อใหุเกบดคว่าามหว่างแหนและภาคภ่มบใจในทุองถุบ3นขึองติน
5. เพ่3อนำาเสนอผลงาน/โครงการโดดเดดน ใหุเปนนที3ทราบักันอยดางแพรดหลาย
6. เพ่3อคว่าามสัมพนัธาที3ดแีละเช่3อมคว่าามสามัคครีะหว่าดางเทศบัาล ส่3อมว่าลชนและประชาชน

4. เป้าหมาย
เพ่3อผลบติส่3อประชาสัมพันธาเผยแพรดภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ใหุแกดประชาชนโดยทั3ว่าไป

อยดางกว่าุางขึว่าาง
4.1 จัดทำาว่าารสารรายงานประจำาปี เพ่3อรว่าบัรว่ามภารกบจ การดำาเนบนงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
4.2 จัดทำาว่าารสารแถุลงผลงานคณะผุ่บัรบหาร
4.3 จัดทำาแผดนพับัประชาสัมพันธาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  และค่ดม่อการใหุบัรบการประชาชน
4.4  จัดทำา Presentation นำาเสนอผลงานกบจกรรม/โครงการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล 
4.5  จัดทำาภาพเคล่3อนไหว่า/ภาพยนติรา
4.6  จัดทำาค่ดม่อสำาหรับัประชาชน
4.7  จัดแถุลงขึดาว่าส่3อมว่าลชน
4.8  จัดงานเลี้ยงขึอบัคจณส่3อมว่าลชน
4.9  จัดทำาขึองที3ระล้ก
4.10 รถุโฆ์ษณาเคล่3อนที3
4.11 ปอายประชาสัมพนัธา
4.12 จดหมายอบเลงกทรอนบกสา
4.13  จดัทำา spot
4.14  เสียงติามสาย
4.15  อ่3นๆ 

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 เสนออนจมัติบโครงการ
6.2 ดำาเนบนการประชจม
6.3 มอบัหมายงาน/จัดทำาการรดว่ามนำาเสนอรดางร่ปแบับั
6.4 ผลบติส่3อประเภทติดางๆ เพ่3อใหุเกบดการเรียนรุ่อยดางเหมาะสมติามภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่าน

ติำาบัล
6.5 ติบดติามและประเมบนผลโครงการ

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี  (ประจำาปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
7,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
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10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ใชุแบับัสอบัถุามคว่าามพง้พอใจในการดำาเนบนงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ซ้ื3งออกแบับั

โดยคณะกรรมการติบดติามและประเมบนผลแผนพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก เปนนติัว่าชี้ว่าัด โดย
กำาหนดติวั่าชีว้่าัด ดังน้ี

- ประชาชนไดรุับัทราบัเขุึาใจถุ้งบัทบัาท ภารกบจขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  และมีคว่าามพ้งพอใจใน
ส่3อเอกสารในการประชาสัมพันธา ไมดนุอยกว่าดารุอยละ 60

********************************************

3.2 การรบัฟังความคิดเหนน การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชัาชัน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเหนนของประชัาชัน ในการดำาเนินกิจการตามอำานาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำาเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเปนนอยร่ และสุขอนามัย
ของประชัาชันในท้องถิ่น

1.  ช่ืัอโครงการ  :   โครงการ อบต.สัญจร  ประชุัมประชัาคมหมร่บ้าน

2. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมไทยในปจจจจบััน   การพัฒนาทอุงถุบ3นใหุมีคว่าามกุาว่าหนุาในทจก ๆ ดาุน  ไมดว่าดาจะเปนน

ดาุนสาธารณ่ปโภค   และสาธารณป่การ  ดาุนการศ้กษา   ดาุนศาสนาและว่าัฒนธรรม   ลุว่านแลุว่าเปนนหนุาที3
สำาคัญขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   ซ้ื3งนับัว่าดาเปนนองคากรที3อย่ดใกลุชบดกับัประชาชนในระดบััรากหญุามากที3สจด 
และเปนนหัว่าใจสำาคัญขึองการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บั. สภาติำาบัลและองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  พ.ศ.2537  
และที3แกุไขึเพบ3มเติบม  ฉบัับัที3  5  พ.ศ. 2546   กำาหนดใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   มีหนุาที3ในการพัฒนา
ติำาบัลทั้งในดาุนเศรษฐกบจ   สังคม  การเม่องและว่าัฒนธรรม   รว่ามทั้งการปฏิบบััติบงานติามอำานาจหนุาที3ขึอง 
อบัติ.   ติอุงเปนนไปเพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชน   โดยใชุว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี   และใหุคำาน้งถุ้ง
การมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนในการจดัทำาแผนพัฒนาติำาบัลโนนกอก  การจัดทำางบัประมาณ   การจดัซ้่ือจัดจาุง 
การติรว่าจสอบั  การประเมบนผลการปฏิบบััติบงาน  และการเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสาร  ใหุประชาชนผุ่เปนนติัว่าแปร
สำาคัญในการพัฒนาที3ยั3งย่น   ใหุไดรุับัทราบัขึดาว่าสาร   มีสดว่านรบััรุ่แสดงคว่าามคบดเหงน  และนำาขุึอม่ลจากการทำา
เว่าทีประชาคมดงักลดาว่ามาจดัทำาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)

ดังน้ันเพ่3อเปนนการสนองนโยบัายขึองรัฐ   ติามกรอบักฎหมายที3กลดาว่ามาแลุว่า   องคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก  จ้งไดจุดัทำาโครงการ อบัติ.สัญจรพบัประชาชน  ประจำาปี  พ.ศ. 2559  ข้้ึน   เพ่3อเปิดโอกาส
ใหุประชาชนไดรุับัรุ่ขึดาว่าสาร   รดว่ามแสดงคว่าามคบดเหงนรว่ามทั้งเพ่3อรบััทราบัปจญหาติดาง ๆ  ขึองประชาชนในทุอง
ถุบ3น   เพ่3อใชุเปนนแนว่าทางในการพัฒนาติำาบัลติดอไป  นอกจากน้ี   องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก    ยังไดใุหุ
บัรบการกับัประชาชนในงานดุานติดาง ๆ  คอ่  สดว่านการคลังไดใุหุบัรบการรับัชำาระภาษีทุองที3และภาษีอ่3น ๆ  และ
สดว่านโยธาใหุบัรบการเกี3ยว่ากับังานการรับัแจุงเร่3องราว่ารุองทจกขึาดุานโครงสรุางพ่้นฐานในพ่น้ที3  สดว่านการศก้ษา  
ศาสนา และว่าัฒนธรรม  ประชาสัมพันธาใหุผุ่ที3สนใจนำาบัจติรหลานเขุึาเรียนชั้นอนจบัาลที3ศ่นยาพัฒนาเดงกเลงก   
ติลอดจนรดว่ามซัืกถุามปจญหาเกี3ยว่ากับัการบัรบหารงานขึองทางคณะผุ่บัรบหาร   ซ้ื3งจะมาติอบัปจญหาขุึอขุึองใจและ
รดว่ามพบัปะพ่ดคจยกับัประชาชนในพ่้นที3ติำาบัลโนนกอก
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๒.  วัตถปุระสงค์
๒.๑  เพ่3อการบัรบหารจัดการเปนนไปติามแบับัการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชน  โปรดงใสติรว่าจสอบัไดุ
๒.๒  เพ่3อเผยแพรดคว่าามร่ใุหุกบััประชาชนไดมุสีดว่านรดว่ามในการจดัทำาแผนพฒันาขึององคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3น
๒.๓  เพ่3อออกบัรบการจดัเกงบัภาษีนอกสถุานที3
๒.๔  เพ่3อใหุบัรบการรบััสมคัรเดงกเลงกนอกสถุานที3ขึองศน่ยาพฒันาเดงกเลงก  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล     โนน

กอก
๒.๕  เพ่3อรับัฟจงคว่าามคบดเหงน  ขุึอเสนอแนะในการพฒันาทุองถุบ3นขึองประชาชน  แลุว่านำามาปรับัใชุ

ใหุการบัรบหารงานเปนนไปติามคว่าามติุองการขึองประชาชน  ติามกฎหมายการกระจายอำานาจที3องคาการบัรบหาร
สดว่านติำาบัลพ้งกระทำาไดุ

2.6 เพ่3อใหุประชาชนไดเุขุึาใจการดำาเนบนงานขึองศ่นยาถุดายทอดเทคโนโลยีการเกษติร

๓.  กลุ่มเป้าหมาย
ผุ่นำาองคากรประชาชน  เชดน  กำานัน  ผุ่ใหญดบุัาน  ผุ่ชดว่ายผุ่ใหญดบุัาน  สารว่าตัิรกำานัน  ผุ่นำาชจมชน  แพทยา

ประจำาติำาบัล  อาสาสมัครสาธารณสจขึ  สมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  กลจดมอาชพีติดาง ๆ ติลอดจน
ประชาชนทั3ว่าไป                                                

๔.  ระยะเวลาดำาเนินการ
เด่อน  กจมภาพันธา – เมษายน  ขึองทจกปี 

๕.  สถานท่ีดำาเนินการ
หม่ด  ๑  -  ๑๐  ติำาบัลโนนกอก  อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา  จงัหว่าัดชัยภ่มบ

๖.  แนวทางการดำาเนินงาน
๖.๑  ประชาสัมพนัธาโครงการฯ
๖.๒  ชี้แจงแนว่าทางการดำาเนบนงาน  ว่าบธีการข้ัึนติอนการจดัทำาแผนชจมชน
๖.๓  รับัจัดเกงบัภาษีนอกสถุานที3
๖.๔  ประชาสัมพนัธาหลักเกณฑ์าเง่3อนไขึการรบััสมัครเดงกเลงกที3จะเขุึารับัการพัฒนาการที3ศน่ยาพัฒนา

เดงกเลงกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
6.5  ประชาสัมพนัธาขุึอบััญญัติบติำาบัลโนนกอก
๖.6  จัดประชจมประชาคมหม่ดบุัาน  ติามแผนกำาหนดการออกประชาคมที3ว่าางไว่าุ

๗.  งบประมาณ์
40,000  บัาท 

๘.   หน่วยงานท่ีรับผิดชัอบ
1. งานนโยบัายและแผน  สำานักปลัด  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
2. สำานักงานเกษติรอำาเภอ

๙.  ประโยชัน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
๙.๑  ผุ่เขุึารดว่ามประชจมเขุึาใจการบัรบหารงานแบับัการมีสดว่านรดว่ามและไดุรบััประโยชนาจากการออกใหุ

บัรบการจดัเกงบัภาษี  การรบััสมัครเดงกเลงกเขุึาเรียนศ่นยาพัฒนาเดงกเลงก องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
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๙.๒   ผ่เุขุึารดว่ามประชจมติระหนักถุ้งคว่าามสำาคญัขึองการมสีดว่านรดว่ามในการจดัทำาแผนพฒันาไดตุิรงติามคว่าาม
ติอุงการขึองชจมชน

๙.๓  เปนนการสราุงทัศนคติบที3ดรีะหว่าดางประชาชนและหนดว่ายงานราชการสดว่านทุองถุบ3น
9.4  ประชาชนรบััทราบัผลการปฏิบบััติบงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก ประจำาปี 2558
9.5  ประชาชนเขุึาใจบัทบัาทหนุาที3ขึองเกษติรติำาบัลในการบัรบการงานดาุนการเกษติรและเทคโนโลยี

*********************************************************

1. ช่ืัอโครงการ : การดำาเนินงานศรนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  เปนนหนดว่ายงานภาครัฐที3เนุนการใหุบัรบการประชาชน และมีเปอาหมายใหุมี

การบัรบการประชาชนในดุานติดางๆ ที3อย่ดในอำานาจหนุาที3ดวุ่ายคว่าามรว่าดเรงว่า มีประสบทธบภาพ และเกบดประโยชนาติดอ
ประชาชนผุ่รบัับัรบการโดยติรง โดยถุ่อว่าดาประชาชนเปนนศ่นยากลางที3จะไดุรับัการบัรบการอยดางสะดว่ากรว่าดเรงว่า และ
ลดภาระขึองประชาชนเปนนสำาคัญ

ดังน้ัน เพ่3อใหุการดำาเนบนงานดุานบัรบการเปนนไปอยดางติดอเน่3องและเปนนการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและติอบั
สนองคว่าามติุองการขึองประชาชน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งมีการจัดติั้ งศ่นยารับัเร่3 องราว่ารุอง
ทจกขึาเพ่3 อไว่าุสำาหรับัรับัเร่3 องรุองเรียน/รุองทจกขึา จากประชาชนที3ไดรุับัคว่าามเด่อดรอุนติดางๆ

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อรับัทราบัปจญหาคว่าามเด่อดรุอนขึองประชาชนในพ่้นที3 และจะไดุแกุไขึปจญหาไดุอยดางถุ่กติุอง

หร่อนำามาเปนนขุึอม่ลในการทำาแผนงานโครงการแกุไขึปจญหาติดอไป
3.2 เพ่3ออำานว่ายคว่าามสะดว่ากแกดประชาชนที3มาติบดติดอราชการ ณ สำานักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

โนนกอก  
3.3 เพ่3อเสรบมสราุงคว่าามสัมพันธาอันดรีะหว่าดางบัจลากรขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  กับั

ประชาชนในพ่น้ที3

4. เป้าหมาย
ใหุบัรบการรับัเร่3องรุองเรียน/รอุงทจกขึา จากประชาชนในพ่้นที3ที3ไดรุับัคว่าามเด่อดรอุนรำาคาญหร่อผุ่มีสดว่าน

ไดุเสียที3เกี3ยว่าขุึอง โดยการปฏิบบััติบราชการติอุงสามารถุใหุบัรบการไดุอยดางมีคจณภาพ สามารถุดำาเนบนการแลุว่าเสรงจ
ภายในระยะเว่าลาที3กำาหนด สราุงคว่าามเช่3อมั3นไว่าุว่าางใจ รว่ามถุ้งติอบัสนองติามคว่าามคาดหว่าัง/คว่าามติุองการขึอง
ประชาชนผุ่รบัับัรบการ และผุ่มีสดว่านไดุสดว่านเสียที3มีคว่าามหลากหลายและมีคว่าามแติกติดางกันไดอุยดางเหมาะสมและ
มีการจดัเติรียมระบับัการแกุไขึหร่อบัรรเทาปจญหาและผลกระทบัใดๆ ที3อาจจะเกบดข้้ึนติามมาไดุ

5. วธีิดำาเนินการ
5.1  จัดทำาคำาสั3งแติดงติั้งเจุาหนุาที3ผุ่รบััผบดชอบัรับัเร่3องรุองเรียน/รุองทจกขึา
5.2  เผยแพรดประชาสัมพันธาใหุประชาชนทราบัชดองทางในการรอุงทจกขึา/รุองเรียน
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5.3  นำาเร่3องเสนอคณะผุ่บัรบหารพบจารณาสั3งการเจาุหนุาที3ผุ่เกี3ยว่าขุึอง เพ่3อแกุไขึปจญหาติามคว่าาม
จำาเปนนและเรดงดดว่าน

5.4 แจุงผลการปฏิบบััติบงานใหุผุ่รุองทราบั

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
ใหุบัรบการในว่าัน เว่าลาราชการว่านัจันทรา – ว่าันศจกรา ติัง้แติดเว่าลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชดองทางรุอง

ทจกขึา/รุองเรียน ดังน้ี
6.1 สำานักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
6.2 ทางโทรศพัทาหมายเลขึ 044 – 056020  ทางโทรสารหมายเลขึ 044 -056021
6.3 ทางเว่างบัไซืติา 
6.4 ทางไปรษณียา

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

8. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

9. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถุบติบจำานว่านเร่3องรุองทจกขึา/รุองเรียน ประจำาสัปดาหา/ประจำาเด่อน ทำาใหุเหงนว่าดาประชาชนไดุมี

สดว่านรดว่ามในการสอดสดองด่แลสังคมและการอย่ดรดว่ามกัน แสดงใหุเหงนถุ้งการเปิดโอกาสใหุประชาชนมีสดว่านรดว่ามใน
การดำาเนบนงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
 9.2  สามารถุดำาเนบนการแกุไขึปรับัปรจงติามเร่3องที3ประชาชนรอุงเรียน/รุองทจกขึา

9.3  แจุงผลการดำาเนบนการใหุผุ่รุองเรียนทราบัภายใน 15 ว่านั

 ********************************************

3.2.2   มีช่ัองทางให้ประชัาชันในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ได้โดยสะดวก

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำาคาญ ด้านการสาธารณ์สุขและสิ่งแวดล้อม

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก เปนนสดว่านงานที3มีอำานาจหนุาที3

โดยติรงในการดแ่ลดุานการสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอมใหุแกดประชาชน ติามพระราชบััญญัติบการสาธารณสจขึ 
พ.ศ. 2535  ซ้ื3งมจดงเนุนการบัรบการใหุประชาชนอย่ดในสภาพสบ3งแว่าดลุอมที3ดีเอ่้อติดอการดำารงชีว่าบติไดุอยดางปกติบสจขึ 
ดังน้ัน เม่3อมีกรณีการแจุงเร่3องราว่าหร่อรุองทจกขึาอันมีลักษณะที3เกี3ยว่าขุึองกับัสภาพสบ3งแว่าดลุอมที3มีเหติจเด่อดรุอน
รำาคาญ เชดน กลบ3นเหมงน เสียงดัง กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอมจ้งมีหนุาที3เรดงดำาเนบนการติรว่าจสอบัและแกุไขึ
เหติจเด่อดรุอนรำาคาญน้ันเพ่3อแกุไขึปจญหาใหุประชาชนโดยเรงว่า

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อรับัแจุงปจญหาคว่าามเด่อดรุอนขึองประชาชนในพ่น้ที3เกี3ยว่ากับัเหติจเด่อดรุอนรำาคาญติามพระ

ราชบััญญัติบการสาธารณสจขึ พ.ศ. 2535 และจะไดุแกุไขึปจญหาไดุอยดางถุ่กติุองรว่าดเรงว่า
3.2  เพ่3อเปนนการบัรบการประชาชนใหุอย่ดในสภาพแว่าดลุอมที3ดเีสมอ
3.3  เพ่3อเปนนการกำาหนดข้ัึนติอนการดำาเนบนงานขึองเจุาหนุาที3
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4. เป้าหมาย
รับัแจุงเร่3องรุองเรียน/รอุงทจกขึาเกี3ยว่ากับัเหติจเด่อดรุอนรำาคาญ จากประชาชนในพ่้นที3ติำาบัลโนนกอก

5. วธีิดำาเนินการ
5.1 จัดทำาคำาสั3งแติดงติั้งเจุาหนุาที3ผุ่รบััผบดชอบัดำาเนบนการเกี3ยว่ากับัเหติจเด่อดรุอนรำาคาญ (เจุาหนุาที3

ภายในกองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม)
5.2  เผยแพรดประชาสัมพันธาใหุประชาชนทราบัชดองทางในการแจุงเหติจเด่อดรอุนรำาคาญ
5.3  รับัแจุงโดยติรงหร่อรับัเร่3องผดานศ่นยารับัเร่3องราว่ารอุงทจกขึาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
5.4  ดำาเนบนการออกติรว่าจพ่้นที3เร่3องรุองเรียน/รุองทจกขึา และนำาเร่3องเสนอติดอคณะผุ่บัรบหารพบจารณา  

สั3งการเจุาหนุาที3ผุ่เกี3ยว่าขุึอง เพ่3อแกุไขึปจญหาติามคว่าามจำาเปนนและเรดงดดว่าน
5.5  แจุงผลการปฏิบบััติบงานใหุผุ่รุองทราบั 15 ว่านั นับัแติดว่าันรับัแจุง

6. ระยะเวลาดำาเนินการ
 ใหุบัรบการในว่าัน เว่าลาราชการว่านัจันทรา – ว่าันศจกรา ติัง้แติดเว่าลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชดองทางรุอง
ทจกขึา/รุองเรียน ไดุแกด 1) ไปรษณียา 2) โทรศพัทา 3) โทรสาร 4) เว่างบัไซืติา 5) เฟสบัจ๊ค 

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

8. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองสาธารณสจขึและสบ3งแว่าดลุอม องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

9. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
9.1 มสีถุบติบจำานว่านเร่3องรอุงทจกขึา/รอุงเรยีนเหติจเดอ่ดรอุนรำาคาญเปนนประจำาทจกเดอ่น ทำาใหุเหงนว่าดาประชาชน

ไดมุสีดว่านรดว่ามในการสอดสดองด่แลสังคมและการอย่ดรดว่ามกัน แสดงใหุเหงนถุ้งการเปิดโอกาสใหุประชาชนมีสดว่านรดว่าม
ในการสอดสดองด่แลการดำาเนบนงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

9.2 สามารถุดำาเนบนการแกุไขึปรับัปรจงเหติจเด่อดรุอนรำาคาญติามเร่3องที3ประชาชนแจุงเหติจหร่อรุอง
เรียน/รุองทจกขึา

9.3 ออกติรว่าจพ่้นที3และแจุงผลการดำาเนบนการใหุผุ่รอุงเรียนทราบัภายใน 15 ว่านั

********************************************

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทนจจริงให้ผร้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การแติดงติั้งเจาุหนุาที3ในการรับัเร่3องรอุงเรียน รุองทจกขึา เปนนสบ3งสำาคัญเพราะการปฏิบบััติบหนุาที3ราชการทจก

ครั้งจะติุองมีการติรว่าจสอบั กลั3นกรองการใชุอำานาจ โดยการเปิดโอกาสใหุทจกภาคสดว่านไดุรบััทราบัขุึอเทงจจรบง 
ขุึอกฎหมายที3ถุ่กติุอง และติอุงเปนนธรรมกับัทจกฝัาาย เม่3อดำาเนบนการติามข้ัึนติอนเร่3องการรุองเรียนรุองทจกขึาเสรงจ
แลุว่าใหุแจุงผุ่รุองรบััทราบัโดยเรงว่าไมดเกบน 15 ว่านั

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อปฏิบบััติบติามระเบีัยบั กฎหมายที3เกี3ยว่าขุึองอยดางเครดงครัดลดปจญหาทจจรบติ
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3.2 เพ่3อใหุเกบดการปฏิบบััติบหนุาที3ราชการอยดางถุ่กติอุงโดยการนำาขุึอเสนอแนะจากหนดว่ายติรว่าจสอบัมา
ปฏิบบััติบ

3.3 เพ่3อใหุผุ่รุองไดรุับัทราบัข้ัึนติอนขึองการดำาเนบนการเร่3องรอุงเรียนรุองทจกขึาและสดงเสรบมภาค
ประชาชนรดว่ามติรว่าจสอบัการดำาเนบนงานขึองทางราชการ

4. เป้าหมายการดำาเนินการ
ผุ่รุองเรียนรอุงทจกขึาทจกราย

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิการดำาเนินการ
ติรว่าจสอบัขุึอเทงจจรบงแลุว่าเสรงจแจุงผ่รุุองโดยเรงว่าไมดเกบน 15 ว่านัทำาการ

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
ปีงบัประมาณ 2561 – 2564 

8. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

9. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

10.ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบบััติบหนุาที3ราชการถุ่กติุองติามระเบีัยบั กฎหมาย เปนนธรรมกับัทจกฝัาาย
10.2 ใชุเปนนแนว่าทางปฏิบบััติบงานดุานการรอุงเรียนรุองทจกขึา

**********************************************

3.3 การส่งเสรมิให้ประชัาชันมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดำาเนินการให้ประชัาชันมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนา การจัดทำางบประมาณ์

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการแตง่ตั้งคณ์ะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำาบล
โนนกอก 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ติามระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทย ว่าดาดวุ่ายการจดัทำาแผนพัฒนาองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2548

หมว่าด 1 องคากรจดัทำาแผนพัฒนา ขุึอ 7 (2) และขุึอ 9 กำาหนดใหุมีองคากรและโครงสราุงขึององคากรจดัทำาแผน
พัฒนาขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นในร่ปขึองคณะกรรมการ

ดังน้ัน เพ่3อใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ในฐานะองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นร่ปแบับั อบัติ. มี
องคากรในการจดัทำาแผนพัฒนาติามระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทย ว่าดาดวุ่ายการจัดทำาแผนพัฒนาขึององคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2548 องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   โดยงานนโยบัายและแผน จง้แติดงติั้ง
คณะกรรมการสนับัสนจนการจดัทำาแผนพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ข้้ึน
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3. วตัถุประสงค์
เพ่3อสดงเสรบมใหุบัจคลากรขึองเทศบัาลและติัว่าแทนประชาชนจากทจกภาคสดว่านไดุมีสดว่านรดว่ามและแสดง

คว่าามคบดเหงนในการจดัทำารดางแผนยจทธศาสติราการพฒันาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   และแผนพัฒนาสี3
ปีองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ใหุสอดคลุองกับัประเดงนหลักการพัฒนาที3ประชาคมองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก   และคณะกรรมการพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก กำาหนดดวุ่ายคว่าามถุ่กติุอง 
โปรดงใส และสจจรบติ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับัสนจนการจดัทำาแผนพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   จำานว่าน   18   คน

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 จัดประชจมคณะกรรมการชจมชน เพ่3อคัดเล่อกผุ่แทนประชาคม 

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
คณะกรรมการสนับัสนจนการจดัทำาแผนพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  บัางติำาแหนดงใน

ปจจจจบัันจะครบัว่าาระการดำารงติำาแหนดง 2 ปี ติามที3ระเบีัยบัฯ กำาหนด  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอกจ้ง
ติุองดำาเนบนการคดัเล่อกบัจคคลในติำาแหนดงดังกลดาว่ามาดำารงติำาแหนดงคณะกรรมการสนับัสนจนการจดัทำาแผน
พัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   แทนกรรมการฯ ที3ครบัว่าาระการดำารงติำาแหนดง  เพ่3อใหุเปนนไปติาม
ระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทย ว่าดาดวุ่ายการจดัทำาแผนพัฒนาขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2558 หมว่าด 
1 องคากรจดัทำาแผนพัฒนา ขุึอ 7(2) และขุึอ 9 ที3กำาหนด

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
งานว่าบเคราะหานโยบัายและแผน  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีคณะกรรมการสนับัสนจนการจดัทำาแผนพัฒนาองคาการบัรบหาร

สดว่านติำาบัลโนนกอก เพ่3อเปนนองคากรในการยกรดางหรอ่จัดทำารดางแผนยจทธศาสติราการพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก  และรดางแผนพัฒนาสี3ปีองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เพ่3อใชุเปนนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  คว่าามติอุงการขึองประชาคมและชจมชนในเขึติองคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก  ดวุ่ายคว่าามถุ่กติุอง โปรดงใส สจจรบติ และใหุคว่าามสำาคัญในการติดอติุานการทจจรบติ 

*******************************
1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำาแผนชุัมชัน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
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การพัฒนาและสรุางการเรียนร่ ุเพ่3อมจดงเนุนยกระดับัการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชน ในการพัฒนาทุองถุบ3น
เปนนสำาคัญ   จง้คว่ารใหุคณะกรรมการชจมชนซ้ื3งถุ่อว่าดาเปนนประชาชนกลจดมหน้3งในชจมชน สราุงแผนชจมชนข้้ึนมาดุว่าย
ตินเอง ดังคว่าามหมายขึองแผนแมดบัทชจนที3ว่าดา “แผนชจมชนเปนนการทำางานเพ่3อติุองการใหุชจมชนสามารถุบัรบหาร
จัดการเอง กำาหนดทบศทางขึองตินเอง”  การสราุงภ่มบคจุมกัน ปอองกันเง่3อนไขึจากภายนอกเขุึาไปทำาใหุชจมชน
เปลี3ยนแนว่าคบดว่าัฒนธรรมดั้งเดบม และว่าบ3งติามกระแสเงบน ทำาใหุชจมชนไดรุับัการเรียนร่ ุร่จุักชจมชนขึองตินเอง
สามารถุคุนหาทรพัยากรและศักยภาพขึองตินเอง ติลอดจนการทำาโครงการแกุไขึปจญหาในอนาคติไดุ และการ
ประสานกับัหนดว่ายงานทจกภาคสดว่าน เพ่3อใหุเกบดคว่าามรดว่ามม่อเปนนพลังสำาคัญในการแกุไขึปจญหาที3ติอบัมนองคว่าาม
ติุองการขึองชจมชน ในปจจจจบัันและปอองกันปจญหาที3จะเกบดข้้ึนในอนาคติไดุ

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อใหุคนในชจมชนไดุแลกเปลี3ยนเรียนรุ่รดว่ามกนัไดุเหงนขุึอเดดน ขุึอดี โอกาสและขุึอจำากัดขึองชจมชนใน

การพัฒนาอยดางมีเปอาหมายมีชดองทางในการแกุไขึปจญหาขึองชจมชนไดุอยดางเหมาะสมและครอบัคลจมสามารถุ
กำาหนดกบจกรรมที3ติอบัสนองคว่าามติอุงการขึองชจมชนไดุคบดเปนนและกลุาที3จะติดัสบนใจดวุ่ายตินเองไดุ

4. เป้าหมาย
จำานว่าน  10  หม่ดบุัาน ในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

5. วธีิดำาเนินการ
5.1  ประชจมผุ่บัรบหาร กำานันผุ่ใหญดบุัาน เจุาหนุาที3ที3เกี3ยว่าขุึองเพ่3อว่าางแผนการดำาเนบนงาน
5.2 ประชาสัมพนัธาโครงการพรุอมใหุคว่าามรุ่แกดประชาชนในพ่้นที3 โดยใชหุอกระจายขึดาว่าและเสียงติาม

สายในหม่ดบุัาน
5.3  ดำาเนบนการจดัทำาแผนชจมชนขึองทจกหม่ดบุัานติามกำาหนดการ
5.4  สดงแผนชจมชนใหุหนดว่ายงานที3เกี3ยว่าขุึอง

6. ระยะเวลาการดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ 2561 – 2564  ) 

7. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ 

8. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก

9. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ชจมชนสามารถุว่าางแผนจัดการกับัทรพัยากรหร่อทจนในชจมชน ทั้งทจนบัจคคลและทจนสังคมที3มีอย่ดไดุอยดาง

เหมาะสมสอดคลุองกับัสภาพชจมชนคนในชจมชนไดรุับัผลประโยชนารดว่ามกันอยดางทั3ว่าถุ้งและเทดาเทียมคว่าามรดว่ามม่อ
กันขึองคนในชจมชนจะกดอใหุเกบดทัศนคติบที3ดี เอ่้ออาทรติดอกันได ุรว่ามทั้งปล่กฝัจงทัศนคติบ คดานบยมที3ดใีหุกับัล่ก
หลานสามารถุหาแนว่ารดว่ามในการทำางานเพ่3อพัฒนาชจมชนทุองถุบ3นขึองตินเองไดุ

***************************************************

3.3.2  ดำาเนินการให้ประชัาชันมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชัการขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ดวุ่ายกรมสดงเสรบมการปกครองทุองถุบ3นกำาหนดใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ในฐานะองคากรปกครอง

สดว่านทุองถุบ3นติุองดำาเนบนการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ ซ้ื3งเปนนกระบัว่านการว่าดัผลการบัรบหารและปฏิบบััติบ
ราชการขึองเทศบัาลว่าดาสัมฤทธบ์ผลติามเปอาหมายหร่อไมด ติลอดจนเปนนการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  เพ่3อนำาผลที3ไดุจากการประเมบนมาใชุในการปรับัปรจง แกุไขึ สดงเสรบม พัฒนา ขึยาย
หร่อยจติบการดำาเนบนภารกบจติดางๆ ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  ติดอไป

ดังน้ัน อาศัยอำานาจติามคว่าามในมาติรา 9(3) และมาติรา 45 แหดงพระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์า
และว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 2546   เพ่3อใหุการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึององคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีการขัึบัเคล่3อนอยดางเปนนร่ปธรรม ซ้ื3งจะสดงเสรบมใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล    
โนนกอก  มีมาติรฐานในการปฏิบบััติบราชการ ลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงาน และการอำานว่ายคว่าามสะดว่ากและการ
ติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน เพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชนโดยใชวุ่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี
และใหุคำาน้งถุ้งการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนในการติรว่าจสอบัการประเมบนผลการปฏิบบััติบงาน และการเปิดเผย
ขุึอม่ลขึดาว่าสาร โดยใหุเปนนไปติามหลักเกณฑ์าและว่าบธีการที3กฎหมายกำาหนด

เพ่3อใหุการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีการขัึบัเคล่3อนอยดาง
เปนนร่ปธรรม ซ้ื3งจะสดงเสรบมใหุเทศบัาลมีมาติรฐานในการปฏิบบััติบราชการ ลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงาน และการ
อำานว่ายคว่าามสะดว่ากและการติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน เพ่3อประโยชนาสจขึขึองประชาชนโดยใชุว่าบธี
การบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี และใหุคำาน้งถุ้งการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนในการติรว่าจสอบัการประเมบนผล
การปฏิบบััติบงาน และการเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสาร โดยใหุเปนนไปติามหลักเกณฑ์าและว่าบธีการที3กฎหมายกำาหนด

3. วตัถุประสงค์
3.1  เพ่3อติบดติามประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการไดอุยดางถุ่กติุองติามมาติรฐานการปฏิบบััติบราชการ
3.2 เพ่3อใหุเกบดกระบัว่านการมีสดว่านรดว่ามขึองภาคประชาชนในการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบราชการขึอง

เทศบัาล xxx และเปนนการเฝัอาระว่างัการทจจรบติในการบัรบหารจดัการติามภารกบจขึองขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก  

3.3 เพ่3อดำาเนบนงานใหุเปนนไปติามนโยบัายขึองผุ่บัรบหารทุองถุบ3นขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

คณะทำางานและเจุาหนุาที3ผุ่รับัผบดชอบัการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองขึององคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ประสานกับัสดว่านราชการและหนดว่ายงานที3เกี3ยว่าขุึองเพ่3อรว่าบัรว่ามขุึอม่ล
6.2 จัดทำาโครงการและขึออนจมัติบโครงการ
6.3 จัดทำาประกาศประชาสัมพนัธาการดำาเนบนโครงการ
6.4 จัดทำาคำาสั3งแติดงติั้งคณะกรรมการ/คณะทำางานและเจุาหนุาที3ผุ่รับัผบดชอบัการประเมบนผลการ

ปฏิบบััติบราชการขึองขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   (ติามหนังส่อสั3งการ ที3 มท 0892.4/ว่า 435     
ลงว่าันที3 11 ก.พ. 2558) จำานว่าน 7 คน ประกอบัดุว่าย

(1) ผุ่แทนชจมชนองคากรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2  คน
(2) ผุ่แทนสมาชบกสภาเทศบัาล 2  คน
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(3) ผุ่ทรงคจณว่าจฒบ 2  คน
(4) ปลัด (อบัจ./เทศบัาล/อบัติ.) เปนนกรรมการและเลขึานจการ
(5) หัว่าหนุาสำานักปลัด เปนนผุ่ชดว่ายเลขึานจการ
(6) หัว่าหนุาฝัาายบัรบหารทั3ว่าไป เปนนผุ่ชดว่ายเลขึานจการ

ใหุคณะกรรมการฯ ดำาเนบนการดงัน้ี
1) ประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ติาม

หลักเกณฑ์าและว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี
2) ประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการขึองขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ปีละ 

2 ครัง้เปนนอยดางนุอยแลุว่าเสนอผลการประเมบนใหุขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ทราบั เพ่3อนำาผลที3ไดุ
จากการประเมบนมาใชุในการปรับัปรจงแกุไขึ สดงเสรบม พัฒนา ขึยายหร่อยจติบการดำาเนบนภารกบจติดางๆ ขึองขึอง
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

3) จัดทำาแบับัประเมบนผลและแบับัรายงานผลการประเมบนการปฏิบบััติบราชการขึอง
ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  สำาหรับัผลการปฏิบบััติบราชการประจำาปี

4) ดำาเนบนการเร่3องอ่3นๆ ติามที3ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มอบัหมาย
6.5  ประชจมคณะกรรมการ/คณะทำางานและเจุาหนุาที3ผุ่รับัผบดชอบัการประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ
6.6  การจดัทำาแผนการดำาเนบนงาน
6.7  การดำาเนบนโครงการใหุเปนนไปติามแผนการดำาเนบนงาน
6.8  จดัทำาแบับัสอบัถุามว่าัดคว่าามพ้งพอใจในการปฏิบบััติบราชการขึองหนดว่ายงานติดางๆขึองขึององคาการ

บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  พรุอมติวั่าชีว้่าัด
6.9  การติบดติามและประเมบนผล
6.10  การจดัทำาสรจปรายงานผลการดำาเนบนโครงการฯ แลุว่ารายงานใหุผุ่บัรบหารพบจารณาทราบัปรับัปรจง

ดำาเนบนการแกุไขึติดอไป

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัด ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบบััติบราชการขึองเทศบัาลดีข้้ึนเม่3อเปรียบัเทียบักับัปีที3ผดานมา

**************************************************

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณ์ะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณ์ฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
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ติามแนว่าทางและว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดีขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น ซ้ื3งสอดคลุองกับั
หมว่าด 5 และหมว่าด 7 แหดงพระราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าและว่าบธีการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 
2546

1. การบัรบหารราชการเพ่3อใหุเกบดผลสัมฤทธบ์ติดอภารกบจขึองรฐั
2. การบัรบหารราชการอยดางมีประสบทธบภาพและเกบดคว่าามคจุมคดาในเชบงภารกบจขึองรัฐ
3. การปรับัปรจงภารกบจขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น
4. การประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ
ดังน้ัน เพ่3อเพบ3มประสบทธบภาพในการบัรบหารงานขึองขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ใหุเกบด

คว่าามโปรดงใส ติรว่าจสอบัไดุ เสรบมสรุางบัทบัาทขึองประชาชน เขุึามามีสดว่านรดว่ามกับัประชาชน/ติำาบัล/ชจมชน/
หม่ดบุัาน และเพ่3อใหุสอดคลุองกับัแนว่าทางและว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเมอ่งที3ดขีึององคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3น ซ้ื3ง
สอดคลอุงกบััหมว่าด 5 และหมว่าด 7 แหดงพระราชกฤษฎกีาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าและว่าบธกีารบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3
ดี พ.ศ. 2546

3. วตัถุประสงค์
1. เพ่3อเพบ3มประสบทธบภาพในการบัรบหารงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล ใหุเกบดคว่าามโปรดงใส ติรว่าจสอบั

ไดุ เสรบมสรุางบัทบัาทขึองประชาชน
2. เพ่3อเปิดโอกาสใหุประชาชนเขุึามามีสดว่านรดว่ามและแสดงคว่าามคบดเหงนในการบัรบหารงานขึองขึอง

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
4. เป้าหมาย

ผุ่แทนชจมชน ผุ่แทนสภาทุองถุบ3น ผุ่ทรงคจณว่าจฒบ ผุ่แทนพนักงานสดว่านติำาบัล

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการโครงการ
6.1 จัดทำาคำาสั3งแติดงติั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมบนผลการปฏิบบััติบราชการ ในขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ติามหลักเกณฑ์าและว่าบธี

การบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี
6.3 รายงานผลการพบจารณาใหุผุ่บัรบหารทราบั ติามหลักเกณฑ์าฯ กำาหนด

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักงานปลัด ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
เปนนการเปิดโอกาสใหุประชาชนไดุเขุึามารดว่ามในการติดัสบนใจในการบัรบหารงานขึองขึององคาการบัรบหาร

สดว่านติำาบัลโนนกอก   หร่อโครงการที3มีผลกระทบัติดอคว่าามเปนนอย่ดขึองประชาชนทำาใหุขึององคาการบัรบหารสดว่าน
ติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามโปรดงใส ติรว่าจสอบัไดุ 

********************************************
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มิติท่ี 4 การเสริมสรา้งและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชัการขององค์กรปกครองส่วน ท้อง
ถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณ์ะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
       กำาหนด
4.1.1 มีการจัดทำาและรายงานการจัดทำาระบบควบคุมภายในให้ผร้กำากับดรแล

1. ช่ืัอโครงการ  : โครงการจัดทำาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี ประจำาปีงบประมาณ์ 2561 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การติรว่าจสอบัภายในเปนนปจจจัยสำาคัญที3จะชดว่ายใหุการดำาเนบนงานติามภารกบจขึองขึององคาการบัรบหาร

สดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพและประสบทธบผล ทั้งยังชดว่ายปอองกันหร่อลดคว่าามเสี3ยงจากการ
ดำาเนบนงานผบดพลาดและลดคว่าามเสียหายที3อาจเกบดข้้ึน ซ้ื3งการติรว่าจสอบัภายในน้ันยังถุ่อเปนนสดว่านประกอบั
สำาคัญที3แทรกอย่ดในการปฏิบบััติบงานติามปกติบ ซ้ื3งจะติอุงมีการกระทำาอยดางเปนนข้ัึนติอนที3ถุ่กติุองติามระเบีัยบั และ
กฎหมายที3กำาหนด โดยผุ่บัรบหารสามารถุนำาแผนการติรว่าจสอบัภายในมาใชโุดยรว่ามเปนนสดว่านหน้3งขึอง
กระบัว่านการบัรบหาร เพ่3อใหุสามารถุบัรรลจว่าัติถุจประสงคาขึองการดำาเนบนงานอีกทั้งยังเปนนแนว่าทางการปฏิบบััติบงาน 
ซ้ื3งเปนนแนว่าทางการติรว่าจสอบัภายในที3ชัดเจน ดงัน้ัน การจดัทำาแผนการติรว่าจสอบัภายในอยดางมีมาติรฐาน
ประกอบักับัมีระเบีัยบั ขุึอบัังคับั ติลอดจนกฎหมายติดางๆ ที3เกี3ยว่าขุึองจะทำาใหุการปฏิบบััติบงานขึองขึององคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เปนนไปอยดางถุ่กติุองและเปนนไปติามว่าัติถุจประสงคาขึองทางราชการ

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อจัดว่าางระบับัการคว่าบัคจมภายในติามระเบีัยบั คติง. ว่าดาดุว่ายการกำาหนดมาติรฐานคว่าบัคจม

ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพ่3อพบสจ่นาคว่าามถุ่กติอุงและเช่3อถุ่อไดุขึองขุึอม่ลและติัว่าเลขึติดางๆ ทางดาุนการบััญชี และดาุนอ่3นๆ

ที3เกี3ยว่าขุึอง
3.3 เพ่3อติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบงานขึองหนดว่ายรับัติรว่าจว่าดาเปนนไปติามกฎหมาย ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั คำาสั3ง 

มติบคณะรฐัมนติร ีและนโยบัายที3กำาหนด
3.4 เพ่3อติรว่าจสอบัหาระบับัการคว่าบัคจมภายในขึองหนดว่ายรับัติรว่าจว่าดาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพ่3อเปนนหลักประกันการใชุและระว่างัทรพัยาสบนติดางๆ ขึองสดว่านราชการเปนนไปอยดางเหมาะสม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานทจกหนดว่ายงาน พนักงานคร่ และเจุาหนุาที3ศ่นยาพฒันาเดงกเลงก ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

โนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สดว่านราชการทจกหนดว่ายงาน และศ่นยาพัฒนาเดงกเลงกขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิการดำาเนินการ
6.1 จัดทำาแผนปฏิบบััติบงานติรว่าจสอบัภายใน
6.2 ติรว่าจสอบัคว่าามถุ่กติุองและเช่3อถุ่อไดุขึองขุึอม่ลและติัว่าเลขึติดางๆ ดวุ่ายเทคนบค และว่าบธีการติรว่าจ

สอบัที3ยอมรับัโดยทั3ว่าไป ปรบมาณมากนุอยติามคว่าามจำาเปนนและเหมาะสม โดยคำาน้งถุ้งประสบทธบภาพขึองระบับั
การคว่าบัคจมภายในและคว่าามสำาคัญขึองเร่3องที3ติรว่าจสอบั รว่ามทั้งว่าบเคราะหาและประเมบนผลการบัรบหารและการ
ปฏิบบััติบงานขึองหนดว่ายรับัติรว่าจ
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6.3 ติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบงานเกี3ยว่ากับัการบัรบหารงบัประมาณ การเงบน การพัสดจและทรัพยาสบน รว่ามทั้ง
การบัรบหารงานดาุนอ่3นๆ ขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น ใหุเปนนไปติามนโยบัาย กฎหมาย ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั 
คำาสั3ง และมติบคณะรัฐมนติรี ติลอดจนติรว่าจสอบัระบับัการดแ่ลรักษา และคว่าามปลอดภัยขึองทรพัยาสบน และการ
ใชุทรัพยากรทจกประเภท ว่าดาเปนนไปโดยมีประสบทธบภาพ ประสบทธบผล และประหยัด

6.4 สอบัทานระบับัการปฏิบบััติบงานติามมาติรฐาน และ/หร่อ ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั คำาสั3งที3ทางราชการ
กำาหนด เพ่3อใหุมั3นใจไดวุ่าดาสามารถุนำาไปส่ดการปฏิบบััติบงานที3ติรงติามว่าัติถุจประสงคาและสอดคลุองกับันโยบัาย

6.5 รายงานผลการติรว่าจสอบัและติบดติามประเมบนผล

7. ระยะเวลาการดำาเนินการ
ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
หนดว่ายงานติรว่าจสอบัภายใน ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 บัจคลากรมคีว่าามเขุึาใจและปฏิบบััติบติามกฎหมาย ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั โดยมจดงผลสัมฤทธบ์ขึองงาน

มากข้้ึน
10.2 คว่าามเสี3ยงในการเบับกจดายเงบนลดนุอยลง
10.3 การใชุทรัพยากรขึองสำานัก/กอง/หนดว่ายงาน ที3มีอย่ดอยดางคจุมคดา ประหยัด
10.4 ล่กหน้ีภาษีโรงเร่อนและที3ดบนคาุงชำาระลดนุอยลง

****************************************************

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการจัดทำารายงานการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ติามระเบีัยบัคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน ว่าดาดวุ่ายการกำาหนดมาติรฐานการคว่าบัคจมภายใน       

พ.ศ. 2544 กำาหนดใหุหนดว่ายรับัติรว่าจติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในที3ไดุกำาหนดไว่าุ รายงานติดอผุ่กำากับั
ด่แลและคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน อยดางนุอยปีละหน้3งครั้ง ภายในเกุาสบบัว่าันนับัจากว่าันสบ้นปีงบัประมาณ

ดังน้ัน เพ่3อใหุการปฏิบบััติบถุ่กติุองและเปนนไปติามที3ระเบีัยบัฯ กำาหนด ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  
โนนกอก  จ้งไดุมกีารจัดทำาและรายงานการคว่าบัคจมภายในติามที3คณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบนกำาหนด เปนน
ประจำาทจกปี

3. วตัถุประสงค์
1. เพ่3อติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน ระดบััองคากรขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก 
2. เพ่3อสรจปรายงานผลการประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในใหุนายกขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล    

โนนกอก  ทราบัติามแบับัที3ระเบีัยบัฯ กำาหนด
3. เพ่3อรายงานการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในติดอผุ่กำากับัด่แลและคณะกรรมการติรว่าจ

เงบนแผดนดบน ติามกำาหนด
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สดว่านราชการทจกหนดว่ายงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สดว่านราชการทจกหนดว่ายงานขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
1.  แติดงติั้งคณะกรรมการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน ระดับัองคากร
2.  แติดงติั้งคณะกรรมการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน ระดับัหนดว่ายงานยดอย
3.  ผุ่บัรบหารมีหนังส่อแจุงใหุทจกสดว่านราชการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน
4.  คณะกรรมการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน ระดบััหนดว่ายงานยดอย ดำาเนบนการประเมบน

องคาประกอบั ติามแบับั ปย.1 และประเมบนผลการปรับัปรจงการคว่าบัคจมภายในติามแบับั ปย.2
5.  คณะกรรมการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในระดับัองคากร ดำาเนบนการรว่าบัรว่าม เพ่3อจดั

ทำารายงานการคว่าบัคจมภายใน ติามระเบีัยบัฯ ขุึอ 6 ระดบััองคากร และนำาเสนอผุ่บัรบหาร พรอุมจัดสดงรายงานใหุ
ผุ่กำากับัด่แลและคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน

7. ระยะเวลาการดำาเนินการ
ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณดำาเนบนการ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
งานติรว่าจสอบัภายใน ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
1. บัจคลากรมีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจในการปฏิบบััติบงานเพ่3อใหุเกบดประสบทธบภาพส่งสจด
2. ลดโอกาสคว่าามผบดพลาด ปอองกันและลดคว่าามเสี3ยงติดอการปฏิบบััติบงาน
3. เกบดประโยชนาส่งสจดติดอองคากรและประชาชนโดยรว่าม

**************************************

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำาเนินการให้มีการจัดทำาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผร้กำากับ
ดรแล

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ระบับัการคว่าบัคจมภายในเปนนกลไกที3สำาคัญและเปนนเคร่3องม่อในการบัรบหารงานในหนดว่ายงานไมดว่าดาจะ

เปนนในภาครัฐ หร่อเอกชนทั้งขึนาดเลงกและขึนาดใหญด ระบับัการคว่าบัคจมภายในจะชดว่ายคว่าบัคจมหร่อลดคว่าาม
เสี3ยงขึองหนดว่ายงานใหุอย่ดในระดับัที3ยอมรับัไดุซ้ื3งจะทำาใหุปฏิบบััติบงานและการจัดการขึองหนดว่ายงานบัรรลจติาม
ว่าตัิถุจประสงคา ในอดีติที3ผดานมาการบัรบหารงานขึองหนดว่ายงานภาครัฐ ไดุมีการคว่าบัคจมภายในติามที3กระทรว่างการ
คลังประกาศใหุใชุเปนนเร่3องๆ ไป ซ้ื3งอาจอย่ดในร่ปขึองกฎหมาย ระเบีัยบั ระบับับััญชี หนังส่อสั3งการ และหนังส่อ
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ติอบัขุึอหาร่อติดางๆ โดยสดว่านใหญด จะเนุนไปที3การคว่าบัคจมดาุนการเงบนและบััญชีและการปฏิบบััติบใหุถุ่กติุองติาม
ระเบีัยบัหร่อกฎเกณฑ์าที3ทางราชการกำาหนดไว่าุ ซ้ื3งไมดครอบัคลจมถุ้งการจดัการดาุนอ่3นๆ นอกเหน่อจากดาุนการ
เงบนและบััญชีในหนดว่ายงาน จ้งไมดสามารถุสะทุอนภาพถุ้งผลการดำาเนบนงานในภาพรว่ามขึองหนดว่ายงานไดุ ระบับั
การคว่าบัคจมภายในที3ดี คว่ารเปนนระบับัการคว่าบัคจมที3ครอบัคลจมงานทจกดาุนและสามารถุสะทุอนภาพใหุเหงนเปนน
องคารว่ามขึองหนดว่ายงานน้ันๆ ว่าดามีการดำาเนบนงานที3มีประสบทธบภาพและประสบทธบผลหร่อไมดเพียงใด การที3ระบับั
การคว่าบัคจมภายในขึองรัฐยังไมดครอบัคลจมทจกระบับังาน อาจเปนนชดองทางรั3ว่าไหลทำาใหุเกบดคว่าามเสียหายในหนดว่าย
งานและการดำาเนบนงานไมดสัมฤทธบ์ผล ทัง้น้ี สาเหติจสดว่านหน้3งอาจเกบดจากการกำาหนดหนุาที3และมอบัหมายงานใน
หนดว่ายงานไมดเหมาะสม การมอบัหมายการปฏิบบััติบงานทั้งกระบัว่านการใหุบัจคคลใดบัจคคลหน้3งเพียงคนเดียว่า การ
คว่าบัคจมสอบัทานและการติรว่าจสอบัยังไมดมีประสบทธบภาพเพียงพอติลอดจนขึาดการประเมบนและการบัรบหารคว่าาม
เสี3ยงการคว่าบัคจมภายในขึองหนดว่ายงานที3กำาหนดข้้ึน และพัฒนาใหุระบับัการคว่าบัคจมภายในดังกลดาว่าทันสมัยอย่ด
เสมอ

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  พบจารณาแลุว่าเหงนว่าดาเพ่3อใหุองคากรมีแนว่าทางในการกำาหนดระบับั
การคว่าบัคจมภายใน ใหุเปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพและเหมาะสมกับัการปฏิบบััติบงานในหนดว่ายงานจ้งไดกุำาหนด
กบจกรรมการติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ข้้ึน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุการปฏิบบััติบงานเปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพและประสบทธบผล ทำาใหุการใชทุรพัยากรเปนนไป

อยดางประหยัดและคจุมคดา โดยลดข้ัึนติอนการปฏิบบััติบงานที3ซ้ืำาซุือนหร่อไมดจำาเปนน ลดคว่าามเสี3ยงหร่อผลเสียหาย
ดาุนการเงบนหร่อดุานอ่3นๆ ที3อาจมีข้้ึน

3.2 เพ่3อใหุมีขุึอม่ลและรายงานทางการเงบนที3ถุ่กติุองครบัถุุว่านและเช่3อถุ่อไดุ สราุงคว่าามมั3นใจแกดผุ่
บัรบหารในการติัดสบนใจเกี3ยว่ากับัการบัรบหารและการปฏิบบััติบงาน และบัจคคลภายนอกที3เกี3ยว่าขุึอง

3.3 เพ่3อใหุบัจคลากรมกีารปฏิบบััติบติามนโยบัาย กฎหมาย เง่3อนไขึสัญญา ขุึอติกลง ระเบีัยบัขุึอบัังคับั
ติดางๆ ขึองหนดว่ายงานอยดางถุ่กติอุงและครบัถุุว่าน

4. เป้าหมาย
เพ่3อใหุการคว่าบัคจมภายในขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพและ

เหมาะสมกับัการปฏิบบััติบงานในหนดว่ายงาน อกีทั้งยังเปนนการคว่าบัคจมหร่อลดคว่าามเสี3ยงขึองหนดว่ายงานใหุอย่ดใน
ระดบััที3ยอมรับัไดุ ซ้ื3งจะทำาใหุการปฏิบบััติบงานและการจดังานขึองหนดว่ายงานบัรรลจติามว่าตัิถุจประสงคา

5. วธีิดำาเนินการ
5.1 แติดงติั้งคณะทำางานติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในติามระเบีัยบัคณะกรรมการติรว่าจเงบน

แผดนดบนว่าดาดวุ่ายการกำาหนดมาติรฐานการคว่าบัคจมภายใน พ.ศ. 2544 ขุึอ 6
5.2 ประชจมคณะทำางานเพ่3อปรับัปรจงพัฒนาระบับัการคว่าบัคจมภายในอยดางติดอเน่3องเพ่3อใหุการปฏิบบััติบ

ติามภารกบจและติามนโยบัายขึองรัฐบัาล กระทรว่างมหาดไทย และติามแผนพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล
โนนกอก  เปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพและประสบทธบผล

5.3 การรว่าบัรว่ามผลการติบดติามและประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในใหุคณะทำางานฯ เพ่3อสรจปขุึอม่ล
5.4 รายงานผลการปฏิบบััติบงาน คว่าามคบดเหงนและอจปสรรคติดางๆ ใหุนายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

และผุ่บัรบหารทราบั
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6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

7. หน่วยงานรับผิดชัอบ
ทจกกอง/สำานัก องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ประโยชัน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. การดำาเนบนงานขึองหนดว่ายงานบัรรลจว่าตัิถุจประสงคาที3ว่าางไว่าอุยดางมีประสบทธบภาพ
2. การใชุทรพัยากรเปนนไปอยดางมีประสบทธบภาพ ประหยัด และคจุมคดา
3. มีขุึอม่ลและรายงานทางการเงบนที3ถุ่กติุอง ครบัถุุว่านและเช่3อถุ่อไดุ สามารถุนำาไปใชุในการติดัสบนใจ
4. การปฏิบบััติบในหนดว่ายงานเปนนไปอยดางมีระบับัและอย่ดในกรอบัขึองกฎหมาย ระเบีัยบั ขุึอบัังคับัที3ว่าางไว่าุ
5. เปนนเคร่3องม่อชดว่ายผุ่บัรบหารในการกำากับัด่แลการปฏิบบััติบงานดอียดางดียบ3ง

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน ติามมาติรฐาน ขุึอ 6 ที3เสรงจติามกำาหนดเว่าลา
10.2 กบจกรรมการคว่าบัคจมภายใน รุอยละ 80 ไดดุำาเนบนการแกุไขึ
10.3 รุอยละขึองหนดว่ายงานรายงานการประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในครบัทจกงาน
10.4 มีการจดัการคว่าามรุ่ที3เกี3ยว่าขุึองกับัการคว่าบัคจมภายใน
10.5 ระดบััคว่าามพ้งพอใจขึองผุ่ที3เกี3ยว่าขุึองในการจดัทำารายงานการประเมบนผลการคว่าบัคจมภายใน 

(รอุยละ 80 ในระดบััมาก)

***********************************************

1. ช่ืัอโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ติามระเบีัยบัคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน ว่าดาดวุ่ายการกำาหนดมาติรฐานการคว่าบัคจมภายใน       

พ.ศ. 2544 กำาหนดใหุองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล   ในฐานะหนดว่ายรับัติรว่าจจัดว่าางระบับัคว่าบัคจมภายในโดยใชุ
มาติรฐานการคว่าบัคจมภายในเปนนแนว่าทางหร่อเคร่3องม่อในการบัรบหารจัดการคว่าามเสี3ยงที3เกบดจากการดำาเนบน
กบจกรรม หร่อโครงการติดางๆ ขึองหนดว่ายรับัติรว่าจ และรายงานการประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในติดอคณะ
กรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน ผุ่กำากับัด่แลอยดางนุอยปีละหน้3งครั้ง ภายในเกุาสบบัว่าันนับัจากว่าันสบ้นปีงบัประมาณ 
โดยมีว่าตัิถุจประสงคาเพ่3อสราุงคว่าามมั3นใจอยดางสมเหติจสมผลว่าดาการดำาเนบนงานขึองหนดว่ายรับัติรว่าจจะบัรรลจ
ว่าตัิถุจประสงคาขึองการคว่าบัคจมภายในดุานประสบทธบผลและประสบทธบภาพขึองการดำาเนบนงานและการใชุทรพัยากร 
ซ้ื3งรว่ามถุ้งการด่แลรกัษาทรพัยาสบน การปอองกันหรอ่ลดคว่าามผบดพลาด คว่าามเสียหายการั3ว่าไหล การสบ้นเปล่อง 
หร่อการทจจรบติในหนดว่ายรับัติรว่าจ ดาุนคว่าามเช่3อถุ่อไดุขึองรายงานทางการเงบน และดุานการปฏิบบััติบติามกฎหมาย 
ระเบีัยบั ขุึอบัังคับั และมติบคณะรฐัมนติรี

การดำาเนบนการจดัว่าางระบับัคว่าบัคจมภายใน เพ่3อนำาคว่าามเสี3ยงที3มีหร่อคาดว่าดาจะมีและจัดใหุมีกบจกรรม
การคว่าบัคจมที3มีประสบทธบภาพและประสบทธบผลเพ่3อปอองกันหร่อลดคว่าามเสียหาย คว่าามผบดพลาดที3อาจเกบดข้้ึน และ
ใหุสามารถุบัรรลจติามว่าตัิถุจประสงคาขึองการคว่าบัคจมภายใน จ้งไดกุำาหนดมาติรการการติบดติามประเมบนผลการ
คว่าบัคจมภายใน
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3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุสดว่านราชการที3รับัผบดชอบัจัดทำาและนำาแผนการปรับัปรจงหร่อบัรบหารจัดการคว่าามเสี3ยงไป

ดำาเนบนการเพ่3อคว่าบัคจมลดคว่าามเสี3ยง ในการปอองกันหร่อลดคว่าามผบดพลาด คว่าามเสียหาย การรั3ว่าไหล การสบ้น
เปล่อง หร่อการทจจรบติในหนดว่ายรับัติรว่าจ

3.2 เพ่3อใหุมีการติบดติามประเมบนผลการปฏิบบััติบติามแผนการปรับัปรจงหร่อบัรบหารจดัการคว่าามเสี3ยง
ระบับัคว่าบัคจมภายในขึองสดว่านราชการที3รับัผบดชอบั และรายงานผลติดอคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบน ผุ่กำากับั
ด่แลภายในเว่าลาที3กำาหนด

3.3 เพ่3อเปนนการเสรบมสราุงและปรับัปรจงกลไกการคว่าบัคจมภายในใหุเกบดประสบทธบภาพและมี
ประสบทธบผล

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทจกสดว่านราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
สำานักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

(ระดับัองคากร) จดัสดงรายงานแผนการปรับัปรจงการคว่าบัคจมภายใน (แบับั ปอ.3) ใหุทจกสดว่านราชการไปดำาเนบนการ
บัรบหารจดัการคว่าามเสี3ยงในสดว่านที3รบััผบดชอบัและมีการติบดติามผลระหว่าดางปี

6.2 หัว่าหนุาสดว่านราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   นำาแผนการปรับัปรจงการคว่าบัคจม
ภายใน (แบับั ปอ.3) ไปดำาเนบนการบัรบหารจดัการคว่าามเสี3ยงภายในเว่าลาที3กำาหนด และรายงานผลการดำาเนบน
การติดอที3ประชจมคณะกรรมการติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในขึองสดว่านราชการ (ระดบััสดว่านยดอย)

6.3 หัว่าหนุาสดว่านราชการขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   รายงานผลการดำาเนบนการแผนการ
ปรับัปรจงการคว่าบัคจมภายใน (แบับั ปอ.3) พรุอมปจญหาอจปสรรคติดอประธานคณะกรรมการติบดติามประเมบนผล
การคว่าบัคจมภายในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6.4 คณะกรรมการติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ประชจม
พบจารณาและประเมบนผลการคว่าบัคจมและบัรบหารจดัการคว่าามเสี3ยงขึองแติดละสดว่านราชการว่าดามีคว่าามเพียงพอหร่อ
ไมด หร่อจะติุองดำาเนบนการบัรบหารจัดการคว่าามเสี3ยงติดอไป

6.5 รายงานผลการติบดติามการปฏิบบััติบติามแผนการปรับัปรจงการคว่าบัคจมภายในติดอคณะกรรมการติรว่าจ
เงบนแผดนดบน   ผุ่กำากับัด่แลอยดางนุอยปีละหน้3งครั้งภายในเกุาสบบัว่าันนับัจากว่านัสบ้นปีงบัประมาณ

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
หนดว่ายติรว่าจสอบัภายใน องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
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10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 สดว่านราชการที3รับัผบดชอบัมีการนำาแผนการปรับัปรจงการคว่าบัคจมภายในไปดำาเนบนการบัรบหาร

จัดการคว่าามเสี3ยง
10.2 มีการติบดติามผลการปฏิบบััติบติามแผนการปรับัปรจงการคว่าบัคจมภายใน
10.3 มีการรายงานการติบดติามประเมบนผลการคว่าบัคจมภายในติดอคณะกรรมการติรว่าจเงบนแผดนดบนผุ่

กำากับัด่แลภายในเว่าลาที3กำาหนด

**********************************************************

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชัาชันมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชัการตาม
ช่ัองทางท่ีสามารถดำาเนินการได้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชัาชันมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำากับ ดรแลการบริหารงบประมาณ์ การรบั-จ่าย
เงิน การหาประโยชัน์จากทรัพย์สินของทางราชัการ

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมการประกาศผลการใช้ัจ่ายเงินให้ประชัาชันได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การปฏิบบััติบงานดุานการคลังเปนนการทำางานที3ติอุงอาศยัระเบีัยบักฎหมาย หนังส่อสั3งการ ติลอดจนมติบ
คณะรัฐมนติรี ว่าบธกีารทำางานติุองอย่ดในกรอบั และติุองมีระบับัการบัรบการที3รว่าดเรงว่า ถุ่กติุอง ประชาชนหร่อผ่รุับั
บัรบการเกบดคว่าามพ้งพอใจสรุางคว่าามสะดว่ากใหุแกดประชาชนมากที3สจดถุ่กติุองทั้งระเบีัยบักฎหมาย ขุึอเทงจจรบง 
ไมดมีขุึอผบดพลาดบัรบการดวุ่ายคว่าามเสมอภาคกัน ไมดเล่อกปฏิบบััติบเสรบมสรุางคว่าามโปรดงใสในการปฏิบบััติบงาน การ
บัรบหารการเงบนการคลังเกบดคว่าามโปรดงใสไมดเกบดการทจจรบติคอรารัปชันมีการทำางานมีกระบัว่านการที3โปรดงใส 
สามารถุติรว่าจสอบัไดุ รายงานการเงบนจากหนดว่ายงานภายในและภายนอกไมดพบัขุึอบักพรดอง มีกระบัว่านการ
ทางการคลังที3เปิดเผยขุึอม่ลอ่3นติดอประชาชน
3. วตัถุประสงค์

3.1  เพ่3อใหุเกบดคว่าามโปรดงใสสามารถุติรว่าจสอบัไดุ
3.2  การใชุงบัประมาณอยดางคจุมคดาและเปิดโอกาสใหุประชาชนสามารถุซัืกถุามและติรว่าจสอบัไดุ
3.3  ปฏิบบััติบงานถุ่กติุองติามระเบีัยบัที3เกี3ยว่าขุึอง
3.4  ในการบัรบหารจดัการติุองทำาอยดางเปิดเผยสามารถุติรว่าจสอบัไดุ จ้งติอุงมีการปรับัปรจงแกุไขึการ

ทำางานขึององคากรใหุมีคว่าามโปรดงใส สามารถุเปิดเผยขุึอม่ลขึดาว่าสาร เปิดโอกาสใหุประชาชนสามารถุติรว่าจสอบั
คว่าามถุ่กติุองไดุ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
6. วธีิดำาเนินการ
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จดัทำางบัแสดงฐานะการเงบนและงบัอ่3นๆ ติามระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดวุ่ายการรบััเงบน การเบับกจดาย
เงบน การฝัากเงบน การเกงบัรักษาเงบนและการติรว่าจเงบนขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2547 และที3แกุไขึ
เพบ3มเติบม โดยเปิดเผยเพ่3อใหุประชาชนทราบั ณ สำานักงานองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ภายในเกุาสบบัว่าัน
นับัแติดว่าันสบ้นปี และจัดทำารายงานแสดงผลการดำาเนบนงานติามที3กรมสดงเสรบมการปกครองทุองถุบ3นกำาหนด เพ่3อนำา
เสนอผุ่บัรบหารทุองถุบ3น และประกาศสำาเนารายงานดงักลดาว่าโดยเปิดเผยเพ่3อใหุประชาชนทราบัทจกสามเด่อน
7. ระยะเวลาดำาเนินการ

ปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10.ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบัรบหารดาุนการเงบนการคลังและงบัประมาณอยดางมีประสบทธบภาพ
10.2 มีการเบับกจดายถุ่กติุอง รว่าดเรงว่า เกบดคว่าามประหยัด
10.3 มีการเสรบมสราุงการมีสดว่านรดว่ามขึองประชาชนในพ่น้ที3หร่อผุ่รบัับัรบการ

4.2.2  ส่งเสริมให้ประชัาชันมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำากับ ดรแลการจัดหาพัสดุ

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การติรว่าจรับัพัสดจ การติรว่าจการจุางและการคว่าบัคจมงานกดอสราุง เปนนกระบัว่านการที3มีคว่าามสำาคัญที3จะ

บัรบหารสัญญาใหุบัรรลจติามว่าตัิถุจประสงคา และเปนนไปติามเง่3อนไขึที3กำาหนดในสัญญาอยดางมีประสบทธบภาพ ซ้ื3งผุ่ที3
ไดุรบััแติดงติั้งใหุทำาหนุาที3กรรมการติรว่าจรบัั กรรมการติรว่าจการจุางและผุ่คว่าบัคจมงาน จะติุองมคีว่าามร่คุว่าาม
เขุึาใจในอำานาจหนุาที3ติามขุึอบัังคับั อ.อ.ป. ว่าดาดุว่ายการพัสดจ พ.ศ. 2548 รว่ามถุ้งระเบีัยบัสำานักนายกรฐัมนติรี
ว่าดาดุว่ายการพัสดจ พ.ศ. 2535 และที3แกุไขึเพบ3มเติบม และเขุึาใจเง่3อนไขึขุึอกำาหนดที3ระบัจไว่าุในสัญญาเปนนอยดางดี 
เพราะหากไมดเขุึาใจหร่อเขุึาใจคลาดเคล่3อนหร่อปฏิบบััติบไมดครบัถุุว่านในหนุาที3คว่าามรับัผบดชอบัติามอำานาจหนุาที3ที3
ตินเองไดุรับัการแติดงติัง้ใหุทำาหนุาที3แลุว่า อาจทำาใหุเกบดคว่าามเสียหายติดอ อ.อ.ป. หร่อบัจคคลอ่3น นอกจากน้ีอาจจะ
ติุองรบััผบดชอบัทางแพดง อาญา ว่าบนัย หร่ออาจถุ่กฟอองรุองติดอศาลปกครองไดุ

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เหงนถุ้งคว่าามสำาคัญขึองการติรว่าจรับัพัสดจและการติรว่าจการจาุง 
ประกอบักับัไดุมีการเชบญใหุประชาชนเขุึามามีสดว่านรดว่ามในการติรว่าจรับังานจาุง เพ่3อคว่าามโปรดงใส จ้งไดุจดั
โครงการอบัรมกรรมการติรว่าจการจุาง เพ่3อใหุผุ่ที3ไดรุับัแติดงติั้งใหุทำาหนุาที3กรรมการติรว่าจการจุางมีคว่าามร่ ุคว่าาม
เขุึาใจ ปฏิบบััติบหนุาที3ติามที3ไดุรับัมอบัหมายไดุอยดางถุ่กติุอง

3. วตัถุประสงค์
เพ่3อใหุผุ่ปฏิบบััติบงานและผุ่ไดุรับัการแติดงติั้งใหุเปนนกรรมการติรว่าจการจาุง ทำาหนุาที3ติรว่าจงานจุางอยดาง

ถุ่กติุองสอดคลุองกับัขุึอบัังคับัหร่อระเบีัยบัที3เกี3ยว่าขุึอง

4. เป้าหมาย
คณะกรรมการติรว่าจการจาุง
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5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 เสนอโครงการใหุผุ่บัรบหารอนจมัติบ
6.2 จัดอบัรมใหุคว่าามร่แุกดคณะกรรมการติรว่าจการจาุง
6.3 ทำาหนังส่อเชบญคณะกรรมการติรว่าจงานจาุงใหุเขุึารดว่ามอบัรม

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
50,000  บัาท 

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
กองคลัง  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการติรว่าจการจาุงทำาหนุาที3ติรว่าจงานจาุงอยดางถุ่กติอุงสอดคลุองกับัขุึอบัังคับัหร่อระเบีัยบัที3

เกี3ยว่าขุึอง
1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมการนำาประชัาชันเข้าร่วมเปนนคณ์ะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง(เปนนบางคณ์ะ)

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เหงนถุ้งประโยชนาจากแนว่าคบดการบัรบหารราชการแบับัมีสดว่านรดว่าม

ติามเจตินารมณาขึองรัฐธรรมน่ญ พระราชบััญญัติบระเบีัยบับัรบหารราชการแผดนดบน (ฉบัับัที3 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าดาดวุ่ายหลักเกณฑ์าการบัรบหารกบจการบุัานเม่องที3ดี พ.ศ. 2546 และแผนยจทธศาสติราการพัฒนา
ระบับัราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล xxx จ้งไดดุำาเนบนการสดงเสรบมการมีสดว่าน
รดว่ามขึองประชาชน โดยการกำาหนดใหุมีการจดัหาคณะกรรมการจัดซ้่ือจดัจุางจากติวั่าแทนชจมชน เพ่3อใหุ
ประชาชนเขุึามามีสดว่านรดว่ามโดยผดานชดองทางหร่อกลไกในการรดว่ามเปนนคณะกรรมการในการติรว่าจสอบัการจัดซ้่ือ
จัดจาุงขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลทจกข้ัึนติอน ซ้ื3งหมายคว่าามรว่ามถุ้งประชาชนสามารถุมีโอกาสในการไดรุับั
ขุึอม่ลขึดาว่าสารและแสดงคว่าามคบดเหงน ไดุเรียนร่กุารบัรบหารราชการแบับัมีสดว่านรดว่ามหร่อการบัรบหารราชการใน
ระบับัเปิดจากการปฏิบบััติบจรบง สดว่านองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลสามารถุพัฒนาระดับัการเปิดโอกาสใหุประชาชน
เขุึามามีสดว่านรดว่ามกับัภาครฐัมากข้้ึน เพ่3อกระติจุนการปรับัเปลี3ยนส่ดการบัรบหารราชการที3เปิดเผย โปรดงใส เนุนการมี
สดว่านรดว่ามขึองประชาชน และพัฒนาระบับัราชการเพ่3อติอบัสนองคว่าามติอุงการและเพ่3อประโยชนาขึองประชาชน
เปนนสำาคัญ

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อสนับัสนจนใหุติัว่าแทนภาคประชาชนมีสดว่านรดว่ามในการติรว่าจสอบัการจดัซ้่ือจัดจาุง ขึององคาการ

บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
3.2 เพ่3อปอองกันการทจจรบติในดาุนที3เกี3ยว่าขุึองกับังบัประมาณขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

ใหุเกบดการพัฒนาไดุอยดางคจุมคดา

4. เป้าหมาย
ติวั่าแทนชจมชนในพ่้นที3องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  
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5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1 คัดเล่อกติวั่าแทนชจมชนจากการประชจมประชาคม เพ่3อเล่อกติวั่าแทนชจมชนเขุึารดว่ามเปนนคณะ

กรรมการจดัซ้่ือจัดจาุง ไดแุกด กรรมการติรว่าจการจาุง
6.2 จัดทำาคำาสั3งแติดงติั้งคณะกรรมการจดัซ้่ือจัดจาุง ซ้ื3งติามระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดวุ่ายการพสัดจ

ขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น พ.ศ. 2535 แกุไขึเพบ3มเติบม พ.ศ. 2553 มบไดกุำาหนดใหุมีการแติดงติั้งใหุมีผุ่แทน
ชจมชนเขุึารดว่ามเปนนกรรมการ แติดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   ใหุคว่าามสำาคัญในการมีติวั่าแทนชจมชนเขุึา
รดว่ามติรว่าจสอบัเพ่3อใหุการดำาเนบนงานเปนนไปอยดางซ่ื3อติรง โปรดงใส โดยติวั่าแทนชจมชนไมดติุองรดว่ามรับัผบดหากเกบด
คว่าามเสียหาย

6.3 จัดประชจมใหุคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจแกดคณะกรรมการ เม่3อมีการจดัซ้่ือจัดจาุงทจกครัง้ เพ่3อใหุเจุาหนุาที3
และติัว่าแทนชจมชนมีคว่าามเขุึาใจในบัทบัาทหนุาที3 และทราบักระบัว่านการจดัซ้่ือจัดจาุงและติรว่าจการจาุงอยดาง
ละเอียดและถุ่กติุอง

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
10,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
งานพัสดจ กองคลัง องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ผลลัพธ์
การจดัซ้่ือจัดจาุงขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามโปรดงใส โดยมีติวั่าแทนประชาชนรดว่าม

ติรว่าจสอบัและไมดเกบดปจญหาการทจจรบติคอรารัปชัน

**********************************

4.3 การส่งเสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิักสภาท้องถิ่นให้มีความรร้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ให้เปนนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กำาหนดไว้

1. ช่ืัอโครงการ : โครงการอบรมให้ความรร้ดา้นระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผร้บริหาร และสมาชิักสภาท้องถิ่น

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ในการบัรบหารจัดการขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นมีกฎหมาย ระเบีัยบั ประกาศ คำาสั3ง เง่3อนไขึ และ

หลักเกณฑ์าติดางๆ ที3สมาชบกสภาทุองถุบ3นและผุ่บัรบหารทุองถุบ3นไดุรับัการเล่อกติัง้มาจากประชาชนติุองร่แุละย้ดเปนน
แนว่าทางการปฏิบบััติบหนุาที3 การดำาเนบนการอยดางเครดงครัด ปจญหาที3เกบดข้้ึนเปนนประจำาไมดไดุเกบดจากเร่3องขึาดคว่าาม
รอบัคอบั คว่าามชำานาญ ประสบัการณา หร่อขึาดคว่าามรุ่ กฎหมาย ระเบีัยบั ประกาศ คำาสั3ง เง่3อนไขึ และหลัก
เกณฑ์าติดางๆ ที3มกัมีการปรับัปรจงเปลี3ยนแปลงหร่อเพบ3มเติบมเสนอเทดาน้ัน หากแติดเกบดจากคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจหร่อ
การติีคว่าามขุึอกฎหมาย ระเบีัยบั หร่อกฎเกณฑ์า เง่3อนไขึที3เกี3ยว่าขุึองอยดางผบดๆ สดงผลใหุสมาชบกสภาทอุงถุบ3นและผุ่
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บัรบหารทอุงถุบ3น โดยเฉพาะผุ่บัรบหารทอุงถุบ3นติุองติกเปนนผุ่กระทำาผบดกฎหมาย กดอใหุเกบดคว่าามเสียหายแกดองคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3น และทำาใหุการแกุไขึปจญหาขึองประชาชนหร่อการพฒันาทุองถุบ3นขึาดประสบทธบภาพ 
ประสบทธบผล สดงผลใหุการพัฒนาขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3นติุองลดาชาุ เพราะไมดติอบัสนองคว่าามติุองการ
ขึองประชาชนอยดางแทุจรบง จากปจญหาดังกลดาว่าขุึางตินุ จ้งจำาเปนนที3สมาชบกสภาทุองถุบ3นและผุ่บัรบหารทุองถุบ3นติุองมี
คว่าามรุ่ คว่าามเขุึาใจระเบีัยบักฎหมาย คำาสั3ง และหลักเกณฑ์าติดางๆ ที3สำาคัญและเกี3ยว่าขุึองกับัการบัรบหารงานขึอง
องคากรปกครองสดว่านทอุงถุบ3น อันมีผลใหุเกบดประสบทธบภาพและเกบดผลดีติดอองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น รว่ามทั้ง
สมาชบกสภาทุองถุบ3นและผุ่บัรบหารทุองถุบ3นไมดติุองเสี3ยงกับัการกระทำาผบดกฎหมายหร่อถุ่กติรว่าจสอบั

ดังน้ัน เพ่3อใหุผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   เพบ3มพน่คว่าามร่ ุคว่าาม
เขุึาใจ ระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดวุ่ายขุึอบัังคับัการประชจมสภาทอุงถุบ3น พ.ศ. 2547  มีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจ
เกี3ยว่ากับัการย่3นบััญชีแสดงรายการทรพัยาสบนและหน้ีสบน  มีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจมบใหุดำาเนบนกบจการที3เปนนการขัึดกัน
ระหว่าดางประโยชนาสดว่านบัจคคลและประโยชนาสดว่านรว่ามติามมาติรา 100  แหดงกฎหมายประกอบัรัฐธรรมน่ญว่าดา
ดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ และมีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจแนว่าทางการปฏิบบััติบสำาหรับัเจุาหนุาที3ขึองรัฐ
เร่3องการรับัทรพัยาสบนหร่อประโยชนาอ่3นใดขึองเจุาหนุาที3ขึองรัฐ ติามมาติรา 103 แหดงกฎหมายประกอบั
รัฐธรรมน่ญว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ  งานนบติบการ สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล  
โนนกอก  จ้งไดุจดัทำาโครงการอบัรมใหุคว่าามร่ดุาุนระเบีัยบั กฎหมายทุองถุบ3น ผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาทุองถุบ3น

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เพบ3มพน่คว่าามร่คุว่าามเขุึาใจ

ระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดวุ่ายขุึอบัังคับัการประชจมสภาทุองถุบ3น พ.ศ. 2547
3.2 เพ่3อใหุผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจเกี3ยว่า

กับัการย่3นบััญชีแสดงรายการทรัพยาสบนและหน้ีสบน
3.3 เพ่3อใหุผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจมบใหุ

ดำาเนบนกบจการที3เปนนการขัึดกันระหว่าดางประโยชนาสดว่านบัจคคลและประโยชนาสดว่านรว่ามติามมาติรา 100 แหดง
กฎหมายประกอบัรัฐธรรมน่ญว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ

3.4  เพ่3อใหุผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจใน
แนว่าทางการปฏิบบััติบสำาหรับัเจุาหนุาที3ขึองรัฐเร่3องการทรพัยาสบนหร่อประโยชนาอ่3นใดขึองเจุาหนุาที3ขึองรัฐ ติาม
มาติรา 103 แหดงกฎหมายประกอบัรัฐธรรมน่ญว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จำานว่าน  24  คน

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินการ
6.1  จดัทำาโครงการ/แผนงาน
6.2  ประชาสัมพันธาโครงการ ว่าัน เว่าลา และสถุานที3ใหุแกดผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหาร

สดว่านติำาบัลโนนกอก  เขุึารับัการอบัรม
6.3  อบัรมใหุคว่าามร่โุดยว่าบทยากร พรุอมแจกเอกสารประกอบัการอบัรม
6.4  ประเมบนผลและสรจปผลการดำาเนบนการ
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7. ระยะเวลาดำาเนินการ
เด่อนมบถุจนายน พ.ศ. 2561 – 2564  

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
20,000  บัาท

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ไดเุพบ3มพ่นคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจ

ระเบีัยบักระทรว่างมหาดไทยว่าดาดวุ่ายขุึอบัังคับัการประชจมสภาทุองถุบ3น พ.ศ. 2547
10.2 ผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  มีคว่าามร่คุว่าามเขุึาใจเกี3ยว่ากับัการ

ย่3นบััญชีแสดงรายการทรพัยาสบนและหน้ีสบน
10.3 ผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจมบใหุดำาเนบน

กบจการที3เปนนการขัึดกันระหว่าดางประโยชนาสดว่านบัจคคลและประโยชนาสดว่านรว่ามติามมาติรา 100 แหดงกฎหมาย
ประกอบัรัฐธรรมน่ญว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ

10.4 ผุ่บัรบหาร และสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก   มีคว่าามรุ่คว่าามเขุึาใจแนว่าทางการ
ปฏิบบััติบสำาหรับัเจุาหนุาที3ขึองรัฐเร่3องการรับัทรพัยาสบนหร่อประโยชนาอ่3นใดขึองเจุาหนุาที3ขึองรัฐ ติามมาติรา    
103 แหดงกฎหมายประกอบัรัฐธรรมน่ญว่าดาดวุ่ายการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ

***************************************

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิักสภาองค์การบริหารสว่นตำาบล

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การสดงเสรบมและการพัฒนาคว่าามเขุึมแขึงงขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น เกี3ยว่าขุึองกับัหลายองคา

ประกอบั และหลายฝัาายโดยเฉพาะอยดางยบ3งบัจคลากรทุองถุบ3น อันไดุแกด ฝัาายบัรบหารและฝัาายสภาขึององคากร
ปกครองสดว่านทุองถุบ3นที3มาจากการเล่อกติั้ง ฝัาายขุึาราชการองคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น บัจคลากรเหลดาน้ีมีบัทบัาท
และติุองทำาหนุาที3ขึองตินอยดางเขุึมแขึงง เพ่3อเสรบมสรุางแนว่าคบดประชาธบปไติยและการมีสดว่านรดว่ามโดยใหุมี
กระบัว่านการสอดคลุองกับัการปกครองระบัอบัประชาธบปไติย ใหุมีการกระจายอำานาจการติัดสบนใจ และแกุไขึ
ปจญหาภายในติำาบัลและติอบัสนองคว่าามติุองการขึองประชาชน ติลอดจนมีการถุดว่างดจลอำานาจระหว่าดางฝัาายสภา
กับัฝัาายบัรบหาร และที3สำาคัญสดงเสรบมการมีสดว่านรดว่ามในการเสนอแกุปจญหา รว่ามถุ้งการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบงาน
ขึององคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล

องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เลงงเหงนถุ้งคว่าามสำาคัญขึองบัทบัาทขึองสภาทุองถุบ3น เกี3ยว่ากับัการมี
สดว่านรดว่ามในการปฏิบบััติบงาน จ้งไดดุำาเนบนกบจกรรมการมีสดว่านรดว่ามในการปฏิบบััติบงานขึองสมาชบกสภาทุองถุบ3นในเร่3อง
ติดางๆ เพ่3อเปนนการสดงเสรบมใหุสมาชบกสภาทอุงถุบ3นมีคว่าามเขุึมแขึงงในการใชุอำานาจหร่อปฏิบบััติบหนุาที3ใหุเกบดคว่าาม
สมดจลในการบัรบหารงาน

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อเปนนการสดงเสรบมใหุสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล มบีัทบัาทในการปฏิบบััติบงาน และการมสีดว่านรดว่าม

ในการทำางาน
3.2 เพ่3อเปนนการติรว่าจสอบัการปฏิบบััติบงานขึองฝัาายบัรบหาร
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3.3 เพ่3อเปนนการบัรรเทาคว่าามเด่อดรุอนขึองประชาชน

4. เป้าหมาย
สมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จำานว่าน 20  คน

5. พ้ืนท่ีดำาเนินงาน
องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

6. วธีิดำาเนินงาน
6.1 แติดงติั้งสมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลเปนนคณะกรรมการรดว่ามในการปฏิบบััติบงานในเร่3องติดางๆ

เชดน 
-  แติดงติัง้เปนนคณะกรรมการศ่นยายจติบธรรมชจมชน รดว่ามกบััสำานักงานยจติบธรรมจังหว่าัด จำานว่าน 2 คน
-  แติดงติัง้เปนนคณะกรรมการคบัคจมการระบัาดโรคไขุึเล่อดออก จำานว่าน  20   คน
-  แติดงติัง้เปนนคณะกรรมการศ่นยาพัฒนาเดงกเลงกกดอนว่าัยเรียน จำานว่าน 1  ศ่นยา รว่าม 6 คน
-  แติดงติั้งเปนนคณะกรรมการศ่นยาบัรบการและถุดายทอดเทคโนโลยีการเกษติรประจำาติำาบัลโนนกอก  
   จำานว่าน  4  คน   
6.2 สมาชบกสภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลที3ไดรุบััการแติดงติัง้ เขุึารดว่ามปฏิบบััติบหนุาที3นำาขุึอมล่แจงุในที3ประชจม

สภาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัล เพ่3อทำาการปรบััปรจงระบับัการปฏิบบััติบงานในสดว่านที3ประชาชนไดรุบััคว่าามเดอ่ดรอุนและ
ติอุงการขึองประชาชน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัด องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  เปนนไปอยดางติดอเน่3อง ติอบัสนองคว่าามติอุงการขึอง

ประชาชน เกบดทัศนคติบที3ดี

**************************************************

4.4 เสรมิพลังการมีสว่นร่วมของชุัมชัน (Community) และบรรณ์าการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 บรรณ์าการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

1. ช่ืัอโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชัาสัมพันธ์กรณี์พบเหนนการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ปจญหาการทจจรบติที3เกบดข้้ึนในหนดว่ายงานภาครฐัไดุสดงผลเสียหายกับัประเทศชาติบอยดางมาก จำาเปนนที3ทจก

ภาคสดว่านในสังคมจะติุองติระหนักและรดว่ามกันแกุไขึจัดการปจญหา โดยการเขุึาไปมีสดว่านรดว่ามเปนนเคร่อขึดายในการ
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ขัึบัเคล่3อนติดางๆ ใหุเกบดการเฝัอาระว่างั ปอองปรามการทจจรบติ ในรป่แบับัการกระติจุนใหุทจกภาคสดว่านในจังหว่าดัไดุ
ติระหนักถุ้งปจญหาการทจจรบติคอรารัปชันและมมีี สดว่านรดว่ามในการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ

3. วตัถุประสงค์
3.1 เพ่3อใหุประชาชนมีสดว่านรดว่ามในการปอองกันการทจจรบติ
3.2 เพ่3อแสดงเจตินารมณาในการแกุไขึปจญหาการทจจรบติ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขึติองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

5. พ้ืนท่ีดำาเนินการ
ติำาบัลโนนกอก  อำาเภอเกษติรสมบ่ัรณา จงัหว่าัดชัยภ่มบ 

6. วธีิดำาเนินการ
6.1  ขึออนจมัติบจดัทำาปอายประชาสัมพันธา
6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธา  
6.3  จดัเจุาหนุาที3รบััผบดชอบัรับัแจุงเหติจทางโทรศพัทา
6.4  บัันท้กเร่3องรอุงเรียน รุองทจกขึา
6.5  เสนอผุ่บัรบหารพบจารณาสั3งการ
6.6  ดำาเนบนการปรับัปรจงแกุไขึเร่3องที3ไดุรับัการรอุงเรียน

7. ระยะเวลาดำาเนินการ
4 ปี (ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )

8. งบประมาณ์ดำาเนินการ
ไมดใชุงบัประมาณ

9. ผร้รับผิดชัอบโครงการ
สำานักปลัดองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  

10. ตวัช้ีัวัด/ผลลัพธ์
10.1 จำานว่านเร่3องรุองเรียนเกี3ยว่ากับัการทจจรบติ
10.2 นำาเร่3องที3ไดรุับัการรุองเรียนไปดำาเนบนการปรับัปรจงแกุไขึ

*********************************
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลโนนกอก
เรื่อง  ประกาศใช้ัแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ขององค์การบริหารสว่นตำาบลโนนกอก
----------------------

 ติามหนังส่อสำานักงาน ป.ป.ช.ที3 ปช.00๐๔/ว่า๐๐๑๙ ลงว่าันที3  ๒๐  มีนาคม 25๖๐  เร่3อง 
การจดัทำาแผนปอองปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติขึององคากรปกครองสดว่านทุองถุบ3น  ภายใติยุจทธศาสติราชาติบว่าดาดวุ่าย
การปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติ  ระยะที3 3 (พ.ศ.2560 – 2564 )  ประกอบักับั สำาสำา นักงานคณะ
กรรมการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติแหดงชาติบไดุทำาทำา บัันท้กขุึอติกลงคว่าามรดว่ามม่อกับักระทรว่างมหาดไทย
โดยกรมสดงเสรบมการปกครองทุองถุบ3น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เม่3อปีงบัประมาณ 
พ.ศ. 2558  โดยทางสำาสำา นักงานคณะกรรมการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติแหดงชาติบ  เสนอการบ่ัรณา
การเคร่3องม่อการประเมบนคจณธรรมการดำาดำา เนบนงาน (Integrity Assessment)  และดัชนีว่าดัคว่าามโปรดงใสขึอง
หนดว่ายงานภาครัฐขึองสำาสำา นักงานคณะกรรมการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติแหดงชาติบข้้ึน
 องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งไดจุดัทำาแผนปฏิบบััติบการปอองกันการทจจรบติสี3ปี            
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่3อใชุเปนนแนว่าทางในการปฏิบบััติบงานการปอองกันและปราบัปรามการทจจรบติขึององคาการ
บัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  ดังน้ัน  องคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก  จ้งประกาศใชุแผนปฏิบบััติบการปอองกัน
การทจจรบติสี3ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ติดอไป            

จ้งประกาศใหุทราบัโดยทั3ว่ากัน 

 ประกาศ ณ ว่านัที3  22  เด่อน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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            ( นายศจภกรณา  ว่าังสระ ) 
นายกองคาการบัรบหารสดว่านติำาบัลโนนกอก
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