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คำนำ 

 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทำ
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การ
ดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง พ.ศ. 2561 – 2565 ข้ึน เพื่อขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติ
ตามคำสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบาย 
ระดับชาติ ด้วย 
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ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการช้ีความเสี่ยงของการทจุรติที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทำให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น  7 ประเภท ดังนี ้
 1)การทจุริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญเ่กิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)สภาพหรือลักษณะปญัหาทีเ่กิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5)สภาพหรือลักษณะปญัหาทีเ่กิดจากการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
 6)สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 7)สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นสามารถสรุปเปน็ประเดน็ได้ 
ดังนี้ 
 1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 
 



2 

 

 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 
 4)การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5)การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทำให้ เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7)ค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนแปลงจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี  คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อน มากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลใน
เชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน(Corruption  Perception Index-CPI) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัป ช่ันทั่วโลกที่ จัดโดยองค์กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency Internationnal –IT  พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-
38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76  จาก 168  ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับ 3  ในประเทศอาเซียนรองจาประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
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ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยแสดงให้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
ป้องกันการทุจรติไม่ว่าจะเปน็การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Nations Convention  Against Corruption  - UNCAC) พ.ศ.2526  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหา การทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจิตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและอำนาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอร์รัปช่ันเป็นเรื่องปกติยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพื่อเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index :CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลัก ออกเป็น  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CP) 
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 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2546 )องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต  เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1)เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 2)เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายการบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3)เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลกับริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Govermance ) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation)  และตรวจสอบ (People’ s  
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5)เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4)กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่เข้าแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถ่ิน มี
จิตสำนึกรักท้องถ่ินของตนเอง  อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการต่อต้าน (Anti –
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Govermance ) มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถ่ิน อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต  อันส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5   ปี (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
มิติท่ี 1.การสรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.1การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ 
เมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน
และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

1.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน ส่วน
ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
3.โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานใหก้ับผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.และผู้นำ องค์กร/หมู่บ้าน 
4.มาตรการ”ส่งเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
5.มาตรการ”เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
6. มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน” 
7.มาตรการ”ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าเกี่ยวกับ 
Conflict 0f Interest” 

0 
150,000 

 
600,000 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
150,000 

 
600,000 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
150,000 

 
600,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
150,000 

 
600,000 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
250,000 

 
600,000 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 

 
 



7 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5   ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 1.การสรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.2การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถ่ิน 
 

1.โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำร ิ
2.โครงการอบรมสง่เสริมอาชีพระยะสั้น 
3.โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรต ิ

20,000 
 

20,000 
20,000 

20,000 
 

20,000 
20,000 

2,0000 
 

20,000 
20,000 

 
 
 

20,000 
 

20,000 
20,000 

 
 

20,000 
 

20,000 
20,000 

 
 

 

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.โครงการเยาวชนรกัษ์ป่า 
2.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบล
หนองระเวียง 
3.โครงการส่งเสริมกจิกรรมงานวันเด็ก 
4.โครงการส่งเสริมภูมิปญัญาทอ้งถ่ินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 

50,000 
20,000 

 
50,000 
10,000 

50,000 
20,000 

 
50,000 
10,000 

50,000 
20,000 

 
50,000 
10,000 

50,000 
20,000 

 
50,000 
10,000 

50,000 
20,000 

 
50,000 
10,000 

 

มิติ 1  รวม      4     มาตรการ                  10     โครงการ   940,000 940,000 940,000 940,000   
 

 



8 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 2.การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2563 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทจุริต 

1.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล 
2. มาตรการออกคำสัง่มอบหมายงานของนายกองค์การ
บรหิารส่วนตำบล ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
3.กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 
4.กิจกรรม”ควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบญัญัตริายจ่าย
ประจำปี” 
5.กิจกรรม”การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสด”ุ 
6.โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัด
จ้าง 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5   ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 2.การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

7.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัต ิ
8.โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร 

0 
 
 

30,000 

0 
 
 

30,000 

0 
 
 

30,000 

0 
 
 

30,000 

0 
 
 

30,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการ
บรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
2.โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
3.มาตรการมอบ อำนาจ อนุมัติ อนุญาต สัง่การ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 
4.มาตรการมอบ อำนาจของนากยกองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

0 
0 
0 
 

0 
 
 

0 
0 
0 
 

0 

0 
0 
0 
 

0 

0 
0 
0 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกจิการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์ 

1.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดเีด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ หรอืเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจีิตสาธารณะ 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5   ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 2.การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.5 มาตรการการ
จัดการในกรณีได้รับ
หรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1.มาตรการ”จัดทำข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ” 
2.มาตรการ”ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอสิระ” 
3.มาตรการ “แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
4.มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียงว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

0 
0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
0 
 

0 
 

0 

0 
0 
 

0 
 

0 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 
 

0 
 

0 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติ  2  รวม       8  มาตรการ           8    กิจกรรม        3        โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
 

 

 

 

 



11 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5  ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางทีเ่ป็นการ
อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

1.มาตรการ ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การ
บรหิารส่วนตำบลหนองระเวียงให้มปีระสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.กิจกรรม”อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540” 
3.กิจกรรม”การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรพัย์สินของ อบต.” 
4.มาตรการ “จัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง” 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5   ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 3.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

3.2 รับฟงัความ
คิดเห็นการรบัและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ
การประชุมประชาคม 
2มาตรการการดำเนินงานศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ทุกข์
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
3.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

50,000 
 

0 
 

0 

50,000 
 

0 
 

0 
 

50,000 
 

0 
 

0 
 

50,000 
 

0 
 

0 

50,000 
 

0 
 

0 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บรหิารกจิการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา อบต. 
2.กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 
3.กิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
4.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
5.กิจกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
มิติ  3  รวม       5   มาตรการ         6          กิจกรรม         1      โครงการ   50,000 50,000 50,000    
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  5   ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 4.การเสรมิสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

1.โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน 
2.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3.มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

4.2 การสนบัสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บรหิารราชการตาม
ช่องทางทีส่ามารถ
ดำเนินการได ้

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การรบั การจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
2.กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต   5  ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมาย   จังหวัดนครราชสีมา 

มิติท่ี 4.การเสรมิสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

4.3 การสง่เสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฏหมายท้องถ่ิน 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2.กิจกรรมการสง่เสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
3.กิจกรรมสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร 
4.กิจกรรมมสี่วนร่วมในการปฏิบัตงิานของสมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
 

0 
0 
 
 

0 

0 
0 
 
 

0 
 

20,000 
0 
 
 

0 
 

0 
0 
 
 

0 

0 
0 
 
 

0 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1.มาตรการเฝ้าระวัง การคอรร์ปัชันโดยภาคประชาชน 
2.กิจกรรมการติดป้ายประกาศประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทจุริต 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

มิติ  4  รวม      2  มาตรการ         7        กิจกรรม        2      โครงการ   0 0 20,000  0  
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สว่นที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก  สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการทีจ่ะทาํให้ปัญหาการคอรร์ัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดน้ัน ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรบัใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ  หน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลข้ึน  
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3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมคีวามรู้ความเข้าใจในเรื่องหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

ลำดับท่ี 2 

 
1.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้ ว ย บุ ค ล าก ร ข อ งอ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น  เป็ น ผู้ ที่ มี บ ท บ าท ส ำ คั ญ แ ล ะ  
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถ่ิน  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต  
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ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชน 
ในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ทีด่ีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน  หากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ  

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน  
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุ คคลส่วนท้องถ่ิน  
(ก.ถ.)  ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งได้ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัตหิน้าที่อย่างเปิดเผย โปรง่ใส พรอ้มให้ตรวจสอบ 

๓. พึงใหบ้ริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

๔. พึงปฏิบัตหิน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและ 
เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพฒันาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกตใ์ช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบรหิารส่วน

ตำบลหนองระเวียง  ได้นำหลกัคุณธรรม จริยธรรม ไปพฒันาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
๒.๒ เพื่อให้คณะผูบ้รหิารและพนกังานขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองระเวียงเกิดการเรยีนรู้ 

ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผูบ้ริหาร สมาชิก ขา้ราชการ พนักงานจ้าง ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
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5. วิธีดำเนินการ 

๔.๑ วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดต่อประสานสถานที่ วิทยากร 
๔.๓ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5)  
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
8. งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ปลีะ 150,000  บาท   
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด อบต.หนองระเวียง   อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ คณะผู้บรหิาร สมาชิก อบต. ขา้ราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 

๙.๒ คณะผูบ้รหิาร สมาชิก อบต. ขา้ราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง เกิดการเรียนรู้ในการอยูร่่วมกัน  มีความสมัพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทัง้ได้เปิดโลกทัศน์
ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

ลำดับท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ  “ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   
                        และผู้นำ องค์กร/หมูบ่้าน 

2. หลักการและเหตผุล 

  องค์บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552และตามมาตรา 
66   มาตรา 67  (2) (7) และ( 8) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้ง
ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การรักษาความสะอาดของถนน 
ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542   มาตรา 16 (17) (18) กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้ำเสีย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการการแก้ไข
เป็นลำดับแรก  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง  ซึ่งการดำเนินการบริการสาธารณะทุกด้านนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง รวมทั้งสมาชิกสภา อบต.  จะต้องมีความรอบรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการ
บริหารจัดการ เพื่อนำสู่การพัฒนาท้องถ่ิน และจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งการได้ศึกษา
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และดูงานนอกสถานที่ถือเป็นประสบการณ์และวิธีการหนึ่ง ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินของตนเองต่อไป  

        ดังนั้น องค์การบริหารสว่นตำบลหนองระเวียง  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง  

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์  ใน
การแก้ไขปัญหาความยากจน  และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  มาปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวันและใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เพิ่มพูน ทักษะและประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงาน   

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ ด้านการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแนวทางการทำงานร่วมกัน  
  4. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ จาก
การศึกษาดูงานนำกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง 

4.วิธีดำเนินการ 
  1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน    
  2. ประชาสัมพันธ์  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานฯ 

3. ขออนุญาตนายอำเภอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  4. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  โดย
วิธี ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ   
  5. ประเมินผลการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

5.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม 

  คณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล  ลูกจา้ง  พนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วน
ตำบลหนองระเวียง   
 

6.ระยะเวลาการดําเนินงาน  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
 

7.งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ปลีะ  600,000  บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง   อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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  1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานมีทักษะและประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้คน
ในชุมชน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน  และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มา
ปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการดำงรงชีวิตประจำวัน 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และแนวทางการทำงานร่วมกัน  

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ จาก 
การศึกษาดูงานนำกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง  
 

ลำดับท่ี 4 
  

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง  พ.ศ. 25๕๑ และสํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่
และไม่กระทําการอันเปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ควรนํา
แนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้
จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  ” 
ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลําดับ  
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  3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง องค์กรเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
 

ลำดับท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมอืง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมนิดัชนีการรับรู้การทจุรติ (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ  ปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิก สภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสํานึก  
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง มีองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และมีจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

ลำดับท่ี 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of 
Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แห่งชาติ  ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่
เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้
ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสรา้งความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรือ่งดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูล
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ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสรา้งความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน    

ลำดับท่ี 7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจติสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์
ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเรง่สร้างองค์ความรู้ใหบุ้คลากรมีความพรอ้มทีจ่ะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัย
ที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต 
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
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ที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมใน
การบริหารที่ด้อยพัฒนา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของ
บุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็น
สําคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง  
กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหาย
ต่อประเทศชาติ และประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง 
  3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรอืสมัมนาบคุลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ   
          Conflict of Interest  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
  2. ออกแบบกิจกรรม  
  3. จัดเตรียมเอกสาร  
  4. ดําเนินการจัดประชุม  
  5. สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  
1.2  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ลำดับท่ี 8 

1.ชื่อโครงการ อบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
2.หลักการและเหตผุล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อ
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ภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ 
 ในชุมชนตำบลหนองระเวียง  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การดำเนินชีวิตต้อง
พึ่งพิงระบบธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานเดียวกัน  ในการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่เรื่องยาก  หากแต่ขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจน
และตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้มีแนวนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ต้องการให้ชุมชุนเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดทำโครงการนี้
ข้ึนมาโดยมุ่งหวังให้ประชาชน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ต่อไป  

3.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหป้ระชาชนมจีิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงตาม

แนวพระราชดำร ิ
2. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เกิดชุมชนสีขาวและมีความเข้มแข็ง  

4.เป้าหมาย 
     ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล พนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบล                         
     ผู้นำหมู่บ้าน กลุม่สตรีแม่บ้าน และ ประชาชนตำบลหนองระเวียง   

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6.วิธีดำเนินงาน 

1.  จัดทำและขออนุมัตโิครงการ  
2.  ดำเนินการตามโครงการ 
 2.1 ประชาสมัพันธ์โครงการ ประสานเชิญผู้นำและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ    
 2.2 ประสานวิทยากรมาให้ความรูท้ี่เกี่ยวข้อง  
 2.3 ดำเนินการอบรมให้ความรู้ตามโครงการ 
3.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8.งบประมาณ 

งบประมาณองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ปลีะ  20,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสง่เสรมิการเกษตร  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

1. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพียงเกิดจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน เกิดชุมชนสีขาว  มีความเข้มแข็งและไม่ทนต่อการทจุริต 
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ลำดับท่ี 9 

1.โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น   
2.หลักการและเหตผุล 

เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียงมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น การ
ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าว โดยมีลักษณะการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว (พืชชนิดเดียวทั้งแปลง) ซึ่งที่ผ่านมา
เกษตรกรมักประสบปัญหาด้านราคาผลผลิตตกต่ำเกิดภาวะหนี้สินรายรับไม่พอกับรายจ่าย  เกษตรกรมีความ
ต้องการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ลดความเสี่ยงจากการทำการเกษตร
ในระบบไร่มาเป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน ให้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมและ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงจึงมีแนวนโยบายที่
ต้องการส่งเสรมิอาชีพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของประชาชนและก่อใหเ้กิดค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต  จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพและนำความรู้ไปประยุกต์ผลติเพือ่จำหน่ายได้เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน มี
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มข้ึนนำไปสู่การประกอบอาชีพ
สุจริต 

2. เพื่อสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

4.เป้าหมาย 
-  อบรมให้ความรูป้ระชาชนตำบลหนองระเวียง 
-  อบรมอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตรเช่น การทำปลาสม้การทำไส้กรอกอีสาน หรือ

หลักสูตรอื่นๆตามเหมาะสม 

5.สถานท่ีดำเนินการ 
 -  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
6.วิธีดำเนินงาน 

1.  จัดทำและขออนุมัตโิครงการ  
2.  ดำเนินการตามโครงการ 
 2.1 ประชาสมัพันธ์โครงการ ประสานเชิญผู้นำและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ    
 2.2 ประสานวิทยากรมาให้ความรูท้ี่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอปุกรณ์ 
 2.3 ดำเนินอบรมให้ความรู้ตามโครงการ 
3.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8.งบประมาณ 
งบประมาณองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  ปีละ   20,000   บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสง่เสรมิการเกษตร  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

1.  ประชาชนผู้เข้าอบรมมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนรวมไปถึงมี
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพที่สุจริต 
32. ประชาชนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 10 

 
1.โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรต ิ
2.หลักการและเหตผุล 
 ตามที่กรมส่งเสริมได้จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของจังหวัดนครราชสีมา   ได้ขอความร่วมมือจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานให้สัมฤทธ์ิผลเพื่อดำรงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนสืบไป  ประกอบกับ ในปัจจุบันเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินยังเป็นปัญหา
ใหญ่ในพื้นที่ลาดชัน น้ำฝนที่ไหลหลากลงมาจากที่ดอนจะพัดพาหน้าดินออกไปเกิดความเสียหายให้แก่พื้นที่  
ยังทำให้แหล่งน้ำต่าง ๆตื้นเขินอีกด้วยก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยตามมา   
 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่กล่าวมาแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรตินี้
ข้ึนมา    เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินต่อไป  

3.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมจีิตสาธารณะแก่ประชาชน การรักษาประโยชน์

สาธารณะ 
2. เพื่อสง่เสรมิใหป้ลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นทีส่ีเขียวและปลกูหญ้าแฝกสำหรบัอนรุักษ์ดินและน้ำตามแนว

พระราชดำร ิ
3. เพื่อขับเคลื่อนแผนงานเพิ่มพื้นที่สเีขียวให้สัมฤทธ์ิผล ดำรงไว้ซึ่งทรพัยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
4. เพื่อพฒันาจิตสำนึกสาธารณะของคนในชุมชน 

4.เป้าหมาย 
1.  ผู้บรหิาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล                         
     ผู้นำหมู่บ้าน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลหนองระเวียง ร่วมกิจกรรม   
2.  ปลูกต้นไม้ในพื้นทีส่าธารณประโยชน์จำนวน 4,000 ตน้ ปลูกหญ้าแฝกจำนวน  30,000  ต้น 

5.สถานท่ีดำเนินการ 
 ที่สาธารณประโยชน์ในตำบลหนองระเวียง   อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสมีา 
6.วิธีดำเนินงาน 

1.  คัดเลอืกพื้นทีป่ลกูต้นไม้และหญ้าแฝกพร้อมจัดทำและขออนุมัติโครงการ  
2.  ดำเนินการตามโครงการ 
 2.1 ประชาสมัพันธ์โครงการ ประสานเชิญผู้นำหมู่บ้าน หนว่ยงานต่างๆ เข้าร่วมกจิกรรม        

2.2 จัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์ในการจัดกิจกรรม พร้อมจัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรม จัดหา
กล้าไม้และหญ้าแฝก 
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2.3 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามโครงการ 
3.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 

7.ระยะเวลาดำเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8.งบประมาณ 
งบประมาณองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  ปีละ  20,000  บาท 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสง่เสรมิการเกษตร  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 
1. ประชาชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการมจีิตสาธารณะแก่ประชาชน การรักษาประโยชน์

สาธารณะ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นที่สเีขียวและปลกูหญ้าแฝกสำหรับอนุรักษ์ดิน

และน้ำตามแนวพระราชดำร ิ
3. เกิดขับเคลื่อนแผนงานเพิม่พื้นทีส่ีเขียวใหส้ัมฤทธ์ิผล ดำรงไว้ซึ่งทรพัยากรธรรมชาติ 
4. คนในชุมชนมีจิตสำนึกสาธารณะ 
 

ลำดับท่ี 11 

1.โครงการเยาวชนรักษป์่า 
 

2.หลักการและเหตผุล 
 ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  และมลภาวะต่าง  เป็นผลมาจากการ
เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
สิ้นเปลือง รวมไปถึงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อใช้ในการเกษตรหรืออุตสาหกรรม
ต่างๆ   ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหลักของประเทศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในวงกว้าง เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เกิดปรากฏการณ์ฝนแล้ง ทิ้งช่วงเป็นเวลานานหรือเกิด
ปัญหาน้ำท่วม และเกิดมลภาวะต่างๆ  ปัญหาดังกล่าวนี้ หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันมาสนใจ
ร่วมมือกันสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเห็นหน่วยงานมีต้องดูแลและส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางส่งเสริมการ
ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สเีขียว โดยได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์ป่า เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปญัหาและมี
จิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกันปกป้องผืนป่าที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันและเพิ่มจำนวน
พื้นที่สีเขียวในเขตตำบลหนองระเวียงต่อไป 

3.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กบัเยาวชนและประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจิต

สาธารณะ ร่วมกันปกปอ้งผืนป่าและเพิม่จำนวนพื้นทีส่ีเขียวในเขตตำบลหนองระเวียง 
3. เพื่อใหเ้ยาวชนมีจิตสำนึกสำนึกสาธารณะ 
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4.เป้าหมาย 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และปลูกป่าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลหนองระเวียง เยาวชน
และประชาชนร่วมกจิกรรมปลกูต้นไม้พื้นทีส่าธารณประโยชน์ในเขตตำบลหนองระเวียง จำนวน 5,000 ต้น 

5.พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
6.วิธีดำเนินงาน 

1.  จัดทำและขออนุมัตโิครงการ  
2.  ดำเนินการตามโครงการ 
 2.1 ประชาสมัพันธ์โครงการ เชิญชวนเยาวชน ประชาชนผูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรม 

2.2 ประสานเชิญผู้นำหมู่บ้าน เยาวชน ประชาชนผูส้นใจ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกจิกรรม        
2.3 จัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์ในการจัดกิจกรรม พร้อมจัดเตรียมสถานที่ดำเนินกิจกรรม จัดหา
พันธ์ุกล้าไม้สำหรบับปลกูตามโครงการ 
2.4 ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ 

3.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8.งบประมาณ 

งบประมาณองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ปลีะ  20,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสง่เสรมิการเกษตร  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพท์ 

1. เยาวชน ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
2. เยาวชน ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสาธารณะและสำนึกรกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

ปกป้องผืนป่าและเพิม่จำนวนพื้นทีส่ีเขียวในเขตตำบลหนองระเวียง 
3. เยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ 
 

ลำดับท่ี 12 

1. ชื่อโครงการ      

2.  หลักการและเหตผุล 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ฯลฯ  ทำให้ เยาวชนต้องมีความรู้  
ความเข้าใจและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้  ซึ่งจะสามารถนำมาสู่การปรับตัวเพื่อ
การดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขในสังคม  โดยจะต้องอาศัยหลักคุณธรรม  จริยธรรมน้อมนำเพื่อเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจและปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 
 ดังนั้น  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับและ
เยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพกายและมีจิตใจ  มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง  สามารถที่จะพัฒนาและพึงพาตนเองได้
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ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นในสังคม ตลอดจนมีจิตสำนึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยัง
สามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำพาชีวิตไปสู่ทาง
สว่าง ที่พึงสอนให้คนประพฤติตนให้เป็นคนดี  ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่
วางไว้  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามตลอดจนยึดถือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอยู่กันในสังคมอย่างเป็นปกติสุขและก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี  จึงได้ดำเนินการเสนอโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตำบลหนองระเวียงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้ึน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเพื่อให้การดำงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับยาวชน และประชาชน   
บุคคลทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 

2.  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานใหม้ีคุณลกัษณะเป็นผู้นำยุคใหม่ทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 3.  เพื่อให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
และประสบการณ์ที่ได้รบันำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 4. เพื่อให้ผูเ้ข้ารบัฝกึอบรมมทีัศนคติที่ดี มีจิตสำนำและมีความตระหนกัในความซื่อสัตย์สจุริต 

4.  เป้าหมายของโครงการ 
 -  เด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  

5.  วิธีการดำเนนิโครงการ 
 -  เสนอโครงการเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
           - ประชาสมัพันธ์การดำเนินโครงการให้ผูท้ี่มสี่วนเกีย่วข้องได้รับทราบ 
 -  ดำเนินโครงการตามทีเ่สนอ  โดยมีกิจกรรม  เช่น  การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติธรรม  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์  
6.  ระยะเวลาการดำเนนิโครงการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอหนองระเวียง  จังหวัดนครราชสีมา 
8.  งบประมาณ  
 งบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ปีละ  20,000  บาท 
9.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 -  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง   
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 -  ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาประสบการณ์
ที่ได้รับนำไปปรบัใช้ในการปฏิบัตงิานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
 -  ผู้เข้ารับฝึกอบรมมทีัศนคติที่ดี มีจิตสำนำและมีความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 
 

ลำดับท่ี 13 

1. ชื่อโครงการ “ส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก  

2. หลักการและเหตผุล 
               ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา   การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ตามความพร้อม
ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  

      “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ   
และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคม  ของทุกปี  เป็นวันเด็กแห่งชาติ  โดยต้อง
ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ จึงควร
สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตสามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึง
ปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของ “วันเด็กแห่งชาติ”   จึงร่วมกับ   ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนในพื้นที่  ภาคเอกชน  และทุก
ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลหนองระเวียง   
3.  วัตถุประสงค ์
   3.1  เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานรื่นเริงในกจิกรรมวันเดก็แห่งชาติ 
  3.2  เพื่อให้เด็กมโีอกาสแสดงออกด้านความรู้ความสามารถและในด้านต่าง ๆ  
  3.3  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนกัถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง 
           3.4  เพื่อใหเ้ด็กได้ปฏิสัมพันธ์และสร้างความอบอุน่ระหว่างเด็กกบัผูป้กครองได้ทำกจิกรรมร่วมกัน 
  3.5 เพื่อให้เดก็ได้รับการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 

4.  เปา้หมาย 
  4.1  เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาม 
         และหมู่ที่  6  บ้านหนองระเวียง 
           4.2  เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองระเวียง 

5.  วิธีดำเนินการ 
          5.1  เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม  ปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรม 
                  โครงการสง่เสรมิกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
           5.2  เสนอโครงการให้ผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมัติโครงการ 
  5.2  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
           5.3  จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ 
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  5.4  จัดหาของขวัญของรางวัลแกเ่ด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงความสามารถใน 
                  ด้านต่าง ๆ 
           5.5  สรปุและประเมนิผลการดำเนินงาน  และรายงานผู้บงัคับบัญชาทราบตามลำดับ 
6.  พ้ืนท่ีดำเนินการ   
 องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

     กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
9. งบประมาณ 
    งบประมาณองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ปลีะ     50,000  บาท   
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           1. เด็กได้รับความสนุกสนานรื่นเริงในกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
 2.  เดก็ไดแ้สดงออกด้านความรู้ความสามารถและในด้านต่างๆ 
 3.  เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง 

4.  เด็กได้ปฏิสัมพันธ์และความอบอุ่นระหว่างเด็กกบัผูป้กครองได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน 
5. เดก็ได้รับการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต 

ลำดับท่ี 14 

1.  ชื่อโครงการ  “โครงการส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”    

2.  หลักการและเหตผุล 
            วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถ่ินต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา เพื่อเป็นการปลูกจติสำนึกและกระตุ้นใหค้นในชุมชนท้องถ่ินเข้ามา
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถ่ินถูกละเลยและมีการ
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การทำขนมครก การทอเสื่อกก การละเล่นไทย ดนตรีไทย เป็นต้น รวมทั้ง
ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงาม ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่า        
ทางสังคม และจิตใจ ทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสญูหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิต ในแต่ละ
พื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่ง       
ที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถ่ิน 

            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยให้เด็ก
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการ และนำองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนสร้างคุณค่าและปลูกฝังจิตสำนึก และตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
3.  วัตถุประสงค ์
       3.1  เพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนให้เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง อนุรักษ์ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
       3.2  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ฟื้นฟู และสบืสาน 
              ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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       3.3  เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน ผูป้กครอง ในท้องถ่ินได้เรียนรู้วิถีชีวิต รู้ถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณี 
              ของท้องถ่ิน 
       3.4  เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนได้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ตลอดจนปลกูจิตสำนึกและตระหนักในความ  
             ซื่อสัตย์สุจริต 
4.  เปา้หมาย 
       4.1  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 
       4.2  ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 
       4.3  ผู้นำชุมชนภายในตำบลหนองระเวียง 

5.  วิธีการดำเนนิการ 
        5.1  จัดทำโครงการเสนอและขออนุมัติโครงการต่อผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 
        5.2  ประสานงานวิทยากรส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถ่ินด้านต่างๆ 
        5.3  ดำเนินการโครงการ ตามวัน เวลา สถานทีท่ี่กำหนด 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
            5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7.  สถานท่ีดำเนินการ 
          หอประชุมองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

8.  งบประมาณ 
         งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ปีละ  10,000.- บาท 

9.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
          กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          10.1  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง อนุรักษ์ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
          10.2  ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง ในท้องถ่ิน เข้ามามสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ฟื้นฟู และ  
                   สืบสานภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
          10.3  เด็กนกัเรียน ผู้ปกครอง ในท้องถ่ินได้เรียนรูวิ้ถีชีวิต รู้ถึงความเป็นมาของ  วัฒนธรรมประเพณี 
                  ของท้องถ่ิน 
 10.4 เด็กนักเรียนได้เห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและตระหนักในความ  
                     ซื่อสัตย์สจุริต 
     มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

ลำดับท่ี 15 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
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2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมาย หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทจุรติ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบ อบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ  ประชาชนใน
ท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะทําได้เท่าที่
จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจรติในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถ่ินส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอืน่ได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี  โอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถ่ินจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ีหรอืหลกัธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่
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ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่  ทั่ว
ประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
   6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1 ฉบับ 
มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจรติของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
ลำดับท่ี 16 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ-
เวียง  เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางาน
ขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มี
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คุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการทีเ่ปน็ ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จรงิ  เพื่อเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน บุคคลข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
   3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน 1 
มาตรการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   -,มีมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   -มีการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้  
   -มีการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
   -มีการปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ทํางาน  
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ลำดับท่ี 17 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมหีน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ  ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับ
การอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม ีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัด อบต.
มอบหมายให้รองปลัด อบต. และปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
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   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสัง่รายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   -การให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   -ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   -มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   -มีการป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
 

ลำดับท่ี 18 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”     
     2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองระเวียง  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่อง  ลําดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล   ได้กําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ  พนักงาน  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นตำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเปน็ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปรง่ใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
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   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียงโดยประกอบด้วยฝ่ายบริหารส่วนตำบลตำบลหนองระเวียง ประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราชการไม่น้อยกว่า 3 คน และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชา
ได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ระเวียง  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ
เวียง พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปีงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

ลำดับท่ี 19 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตามช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่
ใช้ไป เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินตามช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   3.2 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   1.  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
  2.  มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบก่อนการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการเบิกจ่ายเงินตามช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   10.2 การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้ง
ไว้และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

ลำดับท่ี 20 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ซึ่งกําหนดใหม้ี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีการพัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานที่ระเบียบกฎหมาย
กำหนดไว้ 
    3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของ
หน่วยงาน 
   3.3 การจัดทำแผนและการจัดหาพัสดุ มีการเผยแพร่ให้เป้นไปตามระเบียบที่กำหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
    4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 
   6.2 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ 

6.3 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการตามระเบียบที่กำหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการปฏิบัติงานด้านพัสดุมีการพัฒนาได้ตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายระเบียบกำหนดไว้ 
    10.2 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ 
   10.3 สามารถตรวจสอบแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานได ้

ลำดับท่ี 21 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบรหิารสว่นตำบลหนองระเวียง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ  หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ 
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้
การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล 
   3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมา-
ภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ประชาชนทั่วไป 
6. วิธีดําเนินการ 
   จัดหาพัสดุตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล หากสนใจเข้าร่วมเสนอราคากับหน่วยงาน ก็จะมีการ
แข่งขันตามกระบวนงาน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
   10.2 การจัดซื้อ-จัดจ้าง เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล  

ลำดับท่ี 22 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ   ณ   จุดเดียว 
( One Stop Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นศูนย์บริการประชาชนใน
การติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมี
การปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่ เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด  ระยะเวลา
ดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิว เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น 
(ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้าน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการ ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน , ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
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สาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการใน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 สร้างความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทยีม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สงูอายุ, ด้านการส่งเสรมิผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่)  
   6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  

 
ลำดับท่ี 23 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถ่ินตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
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ของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่  ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจ
จากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนตำบล ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถ่ิน 
ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ข้ึนมา  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พื้นที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
รูปแบบที่กําหนด  
   6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  
   6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
   6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
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   6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  -เกิดความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
   -มีการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   -มีการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   -ลดปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
    

ลำดับท่ี 24 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสาํรวจความคิดเหน็ของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มกีารบริหารจดัการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกลา่วอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การประเมินบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยเกดิประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการ
ทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีดําเนินการ  
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลาในการให้บรกิารที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัด 
อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนรวดเร็วข้ึน  
   10.2 ประชาชนได้รับความความสะดวกและตอบสนองความต้องการ 
   10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ามารับบริการ  
   10.4 การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ 
 

ลำดับท่ี 25 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
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ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการ
บริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ  ต้องการของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นตำบลต้องเปน็ไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ
จึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบรกิารสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวก
เพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ระเวียง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดข้ึนได ้ 
   3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ขอรับบริการ     
   3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการดําเนินงาน ได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และผู้ที่มาติดต่อราชการ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
    6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
    6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
    6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
    6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
    6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ  



48 
 

    6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนํา
จุดบกพร่องในการจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้ 
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้ 

ลำดับท่ี 26 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกจิและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ภายใต้กรอบอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือ 
หัวหน้าส่วนราชการ  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ปลัด อบต. รอง
ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลำดับท่ี 27 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่ นายก
องค์การบริหารสว่นตำบลจะดําเนนิการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึน ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
                 10.1 การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
      10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์  

ลำดับท่ี 28 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
2. หลักการและเหตุผล  
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงานและสงัคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่าง
แก่ประชาชนตําบลหนองระเวียง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารสว่นตำบลหนองระเวียง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรอืเข้ารว่มในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ
เวียง โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียงที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และจัดกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ
เวียง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
   3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม  
   3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง 
   - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ื น ท่ี ดํ า เนิ นการ  พื้ นที่ ใน เขตอ งค์ก ารบ ริห ารส่ วนตำบล ห นอ งระ เวียง  อำเภอพิ ม าย                 
จังหวัดนครราชสีมา  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
   6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 เกิดขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   10.2 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   10.3 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 

ลำดับท่ี 29 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้  การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง  ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกระดับหมู่บา้นเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
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   3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองระเวียง 
5. สถานท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
    - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดง           (ประชาชน)  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดทํากจิกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
             10.1   ไดย้กย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกจิกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   10.2 ได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   10.3  สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานดา้นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน  

ลำดับท่ี 30 
2.5 มาตรการการจัดการในกรณีได้รับหรือแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
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วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ  คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้จัดให้มีการ
จัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการ
กอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/
กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
   3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔  
   3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
  3.5 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.  เปา้หมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ของ อบต.หนองระเวียง  

5.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

6.  วิธีการดำเนนิการ 
     1. ประชุมผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าสว่นราชการของอบต.   

2. จัดทำบันทกึข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ  
 3.  ดำเนินการตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด รายงานผลติดตามต่อผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
สำนักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
10.1 การปฏิบัติราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก 

      กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  
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   10.2 หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ 
 และรายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   10.3 ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖5  
   10.4 หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
  10.5 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ลำดับท่ี 31 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่
ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อใหน้ักการเมอืงท้องถ่ินและองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) 
และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้จัดทำมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
อิสระ   

ลำดับท่ี 32 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การดําเนินการรับเรือ่งรอ้งเรียนเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอน
ดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
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บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

ลำดับท่ี 33 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกสว่นราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ  มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   จึงได้จัดทํา มาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ  ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ  ข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล  บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
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   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน 
องค์การบริหารสว่นตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   10.2 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
    มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

ลำดับท่ี 34 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ให้บริการ 
ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อ
ประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
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   3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จํานวน 1 แห่ง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               10.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   10.2 เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   

ลำดับท่ี 35 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรบัทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น 
เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
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จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่
องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรือ่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะ
สามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  สมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน
และประชาขนตำบลหนองระเวียง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ  
   ข้ันตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
   ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ข้ันตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
   ข้ันตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ลำดับท่ี 36 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
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ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสรมิสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพือ่ให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนทั่วไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ  อบต. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เช่น ทางเวปไซค์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สิน
ของ อบต. ว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการ มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ลำดับท่ี 37 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน 
    ตำบลหนองระเวียง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพรข้่อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
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   - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว      
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน      
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
                10.1  มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   10.2  ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   10.3  มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

3.2 รับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ลำดับท่ี 38 

 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทำแผนชุมชนและกิจกรรมประชมุประชาคม 
                      เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   
๒.  หลักการและเหตผุล 
 เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ตลอดจนการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน
ใดๆ  ก็ตามจะสามารถตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในท้องถ่ินได้ก็ด้วยการที่
คนในท้องถิ่นนั้นๆ    เป็นผู้มีส่วนริเริ่ม  คิด  ตัดสิน  ตรวจสอบ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเป็น
หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะ   แสดงความคิดเห็น   ข้อ
ปัญหาและความต้องการในรูปแบบประชาคมสำหรับจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง พร้อมที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี   ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ ส่วนที่  ๓  อำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๙/๑ กำหนดว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินและเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
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ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพิ ่ม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2559  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ
กิจกรรมประชุมประชาคม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   ซึ ่งถือเป็นกลไก
สำคัญอย่างหนึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงบรรลุจดุมุ่งหมาย  สามารถช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งสามารถนำโครงการต่างๆ ไปดำเนินการได้ทันทเีมื่อได้รบังบประมาณ 
 ๓.๒  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้แทนชุมชนและประชาชนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาคม แสดง
ความคิดเห็น กำหนดทิศทางในการพฒันาใหเ้ป็นไปตามความต้องการของประชาชน สามารถเข้าถึงปญัหา
จริงๆ ที่เกิดข้ึน 
 ๓.๓  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมสี่วนร่วมในการ
บรหิารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ส่งผลให้บรหิารงานอย่างโปรง่ใส ใช้จ่ายงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔  เพื่อให้การจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ินเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 
 
๔.  เปา้หมาย 
 ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่ม องค์กรต่างๆ หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนอง
ระเวียง  อำเภอพมิาย  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ 

      5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
๖.  วิธีการดำเนนิงาน 
 ๖.๑  ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ 
 ๖.๒  ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมูบ่้านให้ทกุหมู่บ้านจำนวน  20  หมู่บ้านทราบ 
 ๖.๓  ประสานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน 
 ๖.๔  ดำเนินการจัดประชาคมหมู่บ้านตามโครงการฯ และจดัประชุมประชาคมระดับตำบล 
๗.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
  ตำบลหนองระเวียง 
๘.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๙.  งบประมาณ 
 งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ปีละ 50,000  บาท 
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๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  แผนพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง มีข้อมูลที่เช่ือมโยงสอดคล้องสามารถนำโครงการไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 ๑๐.๒  ผู้แทนชุมชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  เสนอปัญหา  ความต้องการและ
เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
 ๑๐.๓  ประชาชนได้ใช้สิทธิบทบาทหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ทำให้การบริหารงานและ
การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๑๐.๔  แผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง    จัดทำได้อย่างถูกต้อง
รอบคอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 

ลำดับท่ี  39 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ  ต้องการของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อรับทราบปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองระเวียง 

   3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ 
ประชาชนในพื้นที่  
4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่  กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน  ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้  
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5. วิธีดําเนินการ  

   5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  

   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม  
   ความจําเป็นและเร่งด่วน  

   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 
น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  

   6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-965641 ทางโทรสารหมายเลข 044-965621  
   6.3 ทางเว็บไซต์  
   6.4 ทางไปรษณีย์  

7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

               10.1 ทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง   
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   10.2 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
ได้รับความสะดวกแก่  
   10.3 มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ 

ประชาชนในพื้นที่  
ลำดับท่ี 40 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  

  3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  3.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย 

               ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค  
          ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  



65 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  10.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย 

                 ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
  10.3 ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค  
            ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ลำดับท่ี 41 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    ตำบลหนองระเวียง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง โดยสำนักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ  จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่  ประชาคมตำบล และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้แทนประชาคม กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ และประชาชนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดประชุมประชาคม  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง บาง
ตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
ภายในระเบียบกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียงกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  

ลำดับท่ี 42 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ระเวียง จึงได้จัดทําโครงการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล  ข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัการมีสว่นร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ  พัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
   ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชน
แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการประชุม  
   5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
และเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ  พัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย  

ลำดับท่ี 43 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถ่ินเป็นสําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้าง
แผนชุมชนข้ึนมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพื่อ
ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให้  
ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทําโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดําเนินงาน  
   5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
   5.3 ส่งเสริมสนับสนุนจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน 
   5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

ลำดับท่ี 44 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ  มาตรการการป้องกันการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการ
ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่น
คือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  20 หมู่บ้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนว่ยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ลำดับท่ี 45 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนดให้องค์การหารส่วนตำบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของอ
ต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
จึงได้จัดทําโครงการการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  
   3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียยงและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   3.3 เพื่อดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
   6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
   6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดําเนินการดังนี้  
     1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี    
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     2) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
       
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจา้หน้าที่ผูร้ับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
   6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง พร้อมตัวช้ีวัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   10.2  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียยงและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   10.3 การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
    2.3 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนด  

ลำดับท่ี 46 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ  ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง 
   2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลหนองระเวียงทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
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   3. เพื่ อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

ลำดับท่ี 47 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอื
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําใหป้ฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุก
ด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี ้สาเหตุส่วน
หนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
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ปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบคุคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น  
   3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
   3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรงุพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อใหก้าร
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
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   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่ เสร็จตาม
กําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

ลำดับท่ี 48 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบ
ควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความ
เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
   3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วน
ราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง นําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงาน
ผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม  ภายในของส่วนราชการ 
(ระดับส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง   รายงานผลการ
ดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ
เวียง ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามี
ความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถดําเนินการได้  

ลำดับท่ี 49 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็น
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รายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเป็นรายจา่ย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ สําหรับการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการ ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงิน
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้  
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. วิธีการดําเนินการ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ  
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จ่ายเงนิขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองระเวียง  ให้ประชาชนทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
9. ตัวชี้วัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรบั จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 

ลำดับท่ี 50 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระ
เวียง จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วม
เป็นคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ
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บริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกบัภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง ได้แก่ กรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ
   6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2558 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
ลำดับท่ี 51 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรงุเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตก
เป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทําให้การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ  
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กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถ่ิน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
   3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
   3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
   3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
เข้ารับการอบรม  
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3  
8. งบประมาณดําเนินการ     20,000    บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจา้หน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

ลำดับท่ี 52 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่  ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้ดําเนินการ เพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  
หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพื่อ
พัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้า
รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถ
นํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความ
เข้าใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  
   3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จํานวน   40 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
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   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อส่งสมาชิกสภา ท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรีตำบลหนองระเวียง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ใช้จ่ายงบประมาณตามหลักสูตรที่ส่งเข้าอบรมและใช้จ่ายจริง 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด นายกเทศมนตรีตำบลหนองสรวง 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
   10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  จํานวน 40 ราย 
ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ลำดับท่ี 53 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝา่ยบรหิาร ซึ่งอํานาจในการ 
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนา  ร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยั งสร้างความ 
น่าเช่ือถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   จึงได้ดําเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพื่อกําหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการใน
การดําเนินงานขององค์การบรหิารสว่นตำบลเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   3.3 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จํานวน 40 คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีการดําเนินงาน  
   6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้สําหรับการประชุม  
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   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองระเวียง  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ลำดับท่ี 54 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
                   หนองระเวียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากร
เหล่าน้ีมีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจ
การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการ
ถ่วงดุลอํานาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความ
เข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้สมาชิกสภา อบต.เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน                  
   3.2 เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. สามารถตรวจสอบการปฏิงานของฝ่ายบริหารได้ 

     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง จํานวน 40  คน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินงาน  
   6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เป็นคณะกรรมการร่วมใน
การปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
   6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
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8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
10. ผลลัพธ์  
              10.1 สมาชิกสภา อบต.เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน                  
   10.2 สมาชิกสภา อบต. สามารถตรวจสอบการปฏิงานของฝ่ายบริหารได้ 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน             
การทุจริต  

ลำดับท่ี 55 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์  
   เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บา้นหรอืตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รปั
ชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชัน  
   6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์
รัปชันขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                     คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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ลำดับท่ี 56 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและรว่มกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นใหทุ้กภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   3.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 มีการแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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