แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2564)

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าโมง
อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
งานส้านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าโมง
โทร./โทรสาร 0๔๒-4๑๔-๗๑๓
เว็บไซต์ http://www.nammong.go.th

ค้าน้า
การจัดท้าคู่มือการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ฉบับนี มี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค วามรู้ค วามเข้าใจถึงกรอบและ แนวทางการจัดท้ า
แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ส้ า หรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อั น จะน้ า ไปสู่ การปรั บ ปรุ ง การ
ด้าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส้าหรับการ ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ท้างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท้าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทังเป็นกลไกส้าคัญในการ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้อ้านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีก ทางหนึ่งด้วย
คณะผู้จัดท้ายังได้จัดท้าคู่มือในรูปแบบดีวีดีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้า คู่มือไป
ใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึน นอกจากนี ยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และแบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ www.nacc.go.th ได้อี ก
ช่องทางหนึ่ง
ส้าหรับกรอบการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส้าหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2564) นี ส้านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และกรอบการ ประเมินคุณ ธรรมและความ
โปร่ งใสในการด้ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คณะผู้จั ด ท้าหวังเป็น อย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดท้า แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตส้า หรับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ้านงทาง การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อ บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์
ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ ก้ า หนดไว้ ว่ า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทังชาติต้านทุจริต”
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าโมง
ส้านักงานปลัด
มีนาคม 2560
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทน้า

(1)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน
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ประโยชน์ของการจัดท้าแผน

1-2
2
3
4
4

ส่วนที่ ๒ แผนการปฏิบัติการป้องการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ้านวนงบประมาณที่ด้าเนินการ 4 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564) แยกตาม 4 มิติ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนงาน
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ภาคผนวก
เรื่อง แต่งตังคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1
บทน้า
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวั ตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบั นมีห น่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตแต่พ บว่า ยั งคงมี ช่องว่างที่ท าให้ เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้ นจากการบั งคับ ใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณี การดาเนิน งานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็ นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้ น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็ น ห่ ว งโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้ สิน บนแก่
เจ้ าหน้ าที่เพื่อให้ ตนเองได้รับ สิ ทธิในการดาเนิ นงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็ นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒ นาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต ตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์
และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับ
ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชัน
อยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุ จ ริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ น ประเทศภาคีภ ายใต้ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่ อต้านการทุ จริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด

กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่ เพิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ โดยได้ รั บ ความร่ว มมื อ จากฝ่ ายการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒ นธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อ ยกระดั บ จิ ต ส านึ ก รั บ ผิ ด ชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้ า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้ อ งถิ่ น ปราศจากการก่ อ ให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรการจริ ย ธรรม การขั ด กั น แห่ ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญ หาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ ส นับ สนุน ให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มี แผนงานที่ มีประสิ ทธิภ าพ ลดโอกาสในการกระทาการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

5. ประโยชน์ของการจัดท้าแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริห าร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึ กรักท้องถิ่น ของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบ าล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น สามารถบริห ารราชการเป็ นไปตามหลั กบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต อัน จะส่ งผลให้ ป ระชาชนในท้ องถิ่ น เกิ ด ความภาคภู มิ ใจและให้ ค วามร่ว มมือ กั น เป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ้านวนงบประมาณที่ด้าเนินการ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔) แยกตามมิติ

ส่วนที่ ๒

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง 1.1 การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน จิตสานึกและ
ต่อการทุจริต ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิติ

ภารกิจตามมิติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าโมง
โครงการ/กิจกรรม/ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 (1) โครงการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริต
1.1.1 (4) โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน
จ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง
1.1.2 (1) มาตรการ
“ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง”

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

1.1.3 (1) กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง

0

0

0

0

1.2.1(1) โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5
1.2.2(1) โครงการจัดเก็บ
รายได้
1.2.2 (2) โครงการปลูก
ต้นไม้เพื่อพ้นที่สีเขียว ลด
ภาวะโลกร้อน ในพื้นที่
ตาบลน้าโมง ประจาปี
2561
1.2.2(3) โครงการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
ประจาปีงบประมาณ
2561
1.2.3 (1)โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.3 การสร้าง
1.3.1 (1) โครงการ
จิตสานึกและ
คุณธรรมสานสายใย
ความตระหนัก
ครอบครัว
แก่เด็กและเยาวชน

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.3.2 (1) โครงการพา
น้องท่องธรรมะ
1.3.3 (1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนตาบลน้าโมง
(กิจกรรม”ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)
มิติที่ 1

1 มาตรการ
1 กิจกรรม
12 โครงการ
2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจานง กิจกรรม “ประกาศ
ราชการเพื่อ ทางการเมืองในการ เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ป้องกันการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การ
ทุจริต
ของผู้บริหาร
บริหารส่วนตาบลนาโมง”

มิติ

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

320,000

320,000

320,000

320,000

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.2.2 (1) โครงการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ

2.3 มาตรการ

2.3.1 (1) กิจกรรมการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

การใช้ดุลยพินิจ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และใช้อานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

มิติ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดาเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์

2.4.1 (1) โครงการพ่อ –
แม่ ดีเด่น
2.4.2 (1) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัตติ ามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

30,000

30,000

30,000

30,000

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ
“จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2.5.2 (1) มาตรการ
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ”
2.5.3 (1) มาตรการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

0

0

0

0

0

0

0

0

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2.5.3 (2) มาตรการ
“ดาเนินการเกีย่ วกับเรื่อง
ร้องเรียนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมง
ว่าทุจริตและปฏิบตั ิ
ราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ”

มิติที่ 2
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

มิติ

รวม
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

5 มาตรการ
5 กิจกรรม
2 โครงการ
3.1.1 (1) กิจกรรม
“การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง”
3.1.2 (1) กิจกรรม
“การเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านการเงินการ
คลังพัสดุและทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมงและการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ”จัด
ให้มชี ่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง

0

0

0

0

80,000

80,000

80,000

80,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
3.2.2 (1) โครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมงเคลื่อนที่

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

3.3 การส่งเสริมให้ 3.3.1 (1) โครงการ
ประชาชนมีส่วนร่วม ประชุมประชาคมหมูบ่ ้าน
บริหารกิจการของ และประชาคมตาบล

40,000

40,000

40,000

40,000

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3

รวม

ประจาปี
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และพิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง
3 มาตรการ
2 กิจกรรม
3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

120,000

120,000

120,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.1(1)มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบกากับดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย การเลื่อน
ระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
4.2.2 (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
การจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

มิติ

มิติที่ 4

4.3.1 (1) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
4.3.2 (1) กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน
4.4.1 (2) กิจกรรมการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

รวม

2 มาตรการ
6 กิจกรรม
1 โครงการ

50,000

50,000

50,000

50,000

0

0

0

0

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
0

0

0

0

20,000

20,000

20,000

20,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
แยกตาม ๔ มิติ

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
(๑)
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนา
หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปปรั บ ใช้ กับ ทุ กภาคส่ ว นไม่ ว่าจะเป็ น ภาคส่ ว นการเมื อ ง ภาคราชการ ภาคธุรกิ จเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การน าหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ซึ่ งประกอบด้ว ย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับ ผิ ด ชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่
อย่ างไรก็ตาม ส าหรับ กรอบการน าหลั กธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริห ารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ

การตรวจสอบได้ (Accountability) หลั ก ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
2. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น แ ละ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น บุ คลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่า งๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้ กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโมง
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการด้าเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการ
ไม่มีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์

1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลัก ธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒)
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสานึ กที่ดีในการปฏิบั ติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึ กให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริห ารส่วนตาบลน้าโมง มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมใน
การเสริมสร้ างสั งคมแห่ งคุณ ธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติ ตนเป็ น พลเมืองดี สร้างประโยชน์แ ก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณในการด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

(๓)

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุ คคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒ นาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็จ
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุ ด มการณ์ ไม่ มี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ย่ อ มท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทางานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ป ฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วย
ความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับ
บริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรร
มาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจ ริ ตขึ้ น เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มและสนั บ สนุน ให้ บุค ลากรภายใน ประกอบด้ว ยคณะผู้ บ ริห าร สมาชิ กสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่ อปรับ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ค่ านิ ยมและเจตคติ ของบุ ค ลากรต่ อองค์ ก ร ต่ อ การท างาน ต่ อเพื่ อ น
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

6. ระยะเวลาด้าเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้า) ทุกวันพระ จานวน 55 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและวิธีการด้าเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี

(๔)
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้าโมง
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้ มีก ลไกและระบบในการบั งคั บ ใช้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประกอบกับ ประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ลงวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ 25๖๑ ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางาน
ร่วมกันเป็ นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณ ธรรม จริยธรรม เพราะคุณ ธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ทางานร่วมกันมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
และเพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมทั้ งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ ายบริห าร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทาโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงดังกล่าวนี้
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่ อเป็ น การสร้ างจิ ต ส านึ ก และความตระหนั กในการปฏิ บั ติราชการตามอ านาจหน้ าที่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีการด้าเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
โดยเชิญ วิทยากรที่ มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ต่างๆ ในการปลู กและปลุ ก
จิตสานึ กการต่อต้านการทุจริต ให้ ป ระพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณ ธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการด้าเนินการ
5๐,๐๐๐ บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

1.1.2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้า
โมง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้า
โมง พ.ศ. 2559 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่ งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนิน การตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่ งหน้าที่
และไม่ กระท าการอั น เป็ น การขั ดกั น ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ วนรวม ตามนั ยหนั งสื อ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ควรนา
แนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าโมงได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง” ขึ้น เพื่อให้ บุ คลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดั บนาไปใช้ในการปฏิบัติห น้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อเป็ น เครื่องมือกากับ ความประพฤติของข้าราชการที่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลxxxเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลน้าโมง ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

6. วิธีด้าเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุ กคนพึ งยึ ด ถือเป็ น แนวทางปฏิ บัติ ควบคู่ ไปกับ ระเบี ยบและกฎข้อบั งคับ อื่น ๆ อย่างทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบลน้าโมง ลูกจ้างประจา

1.1.3 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท้าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้าโมง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อ ย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้ห มาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้ห น่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลน้าโมง เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
3.2 เพื่ อ เสริม สร้างพฤติ กรรมและวิธีก ารท างานที่ สุ จริต โปร่งใสของข้ าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงมีจิตสานึก ค่านิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีการด้าเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการด้าเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายกฎหมายและคดี สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั กงานส่ ว นตาบลและพนั กงานจ้ างมีค วามรู้เกี่ยวกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1.2 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : หมู่บ้านรักษาศีล 5
๒.หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ บ้ า นเมื อ งในห้ ว งเวลาที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยประสบปั ญ หามากมาย
ประกอบด้วย การกระทาผิดกฎหมาย ปั ญหาอาชญากรรม การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมการ
ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็ นประโยชน์ส่ วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่ วนรวม และการจาบจ้ ว ง ดูห มิ่น สถาบั น หลั กของชาติ ซึ่งปั ญ หาเหล่ านี้ล้ ว นเกิดจากการขาดสติ จิต ส านึ ก
ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นเทศบาลตาบลหนองเม็กในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการบารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น และวัฒ นธรรมอั น ดีข องท้ องถิ่น รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ สั งคมไทย มี ศี ล ธรรม และ
คุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดทาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุกเพศทุกวัยได้นาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามดาริที่
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความว่า “อัน
ว่าศีล ๕ เป็นการสาคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อ
เป็ น ไปได้ ขอให้ ชื่อ หมู่บ้ านนั้ น ว่า หมู่บ้ านรัก ษาศีล ๕” ซึ่งสอดคล้ องกั บ นโยบายของคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในชาติ
๓.วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนได้นาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง
๔.เป้าหมายการดาเนินงาน
ดาเนินการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนทุกคนรักษาศีล ๕

5.พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลน้าโมง
6.วิธีการดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน “บวร” เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของกันและกัน
๒. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ที่จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง
๓. ออกแบบการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมความภาคภูมิใจให้แก่บุคคล สถาบัน หน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

7.ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีจิตสานึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม
ถิ่นกาเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
๒. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง มีความรักความเข้าใจ เคารพในความ
คิดเห็นของกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อ เป็นสังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
๔. ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

1.2.2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้
2.หลักการและเหตุผล
ตามที่ รั ฐ บาลได้ มี ค วามพยายามที่ จ ะกระจายอ านาจการปกครองให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น โดยมี
แนวความคิดให้ท้องถิ่นสามารถกิจกรรมต่างๆ โดยมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ให้พลเมืองในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมทางการบริหาร มีสิทธิ มีเสียง ทาให้ประชาชนรู้สึกถึงความเกี่ยวพัน และให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นด้วยตนเอง และปรับปรุงรายได้ท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อสนองเจตนารมณ์และ
นโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้เล็งเห็นถึง ความสาคัญในการจัดเก็บรายได้ต่างๆ จึงจัดทา
โครงการพัฒนาจัดเก็บรายได้ขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะทาให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้น ในการ
มาชาระภาษีต่างๆ เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ในห้ วงระยะเวลาตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ทาให้การจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนามาพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า และสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
3.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
๒. เพื่อการบริการขั้นพื้นฐานในการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมงได้อย่างทั่วถึง
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีส่วนได้เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น รับรู้ข้อมูลและปัญหานามาเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป
๔. เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอานาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการชาระภาษี รวมถึงการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
4.เป้าหมาย

เป็นการกระตุ้นประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงทาความเข้าใจและการตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของประชาชนต่อท้องถิ่น
5.พืนที่ด้าเนินการ
ศาลาประชาคม ศาลาวัด ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6.วิธีด้าเนินงาน
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
๒. จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนการดาเนินการ กาหนด
สถานที่วันเวลาการดาเนินการ

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นาชุมชน และประชาชนทราบ
๔. จัดหน่วยให้บริการโครงการฯ ตามแผนการดาเนินการ
7.ระยะเวลาด้าเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม ของทุกปี
8.งบประมาณ
3๐,๐๐๐.- บาท
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
๒. สามารถอานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงใน
การเสียภาษีให้กับท้องถิ่น
๓. ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวพัน มีส่วนได้เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เสียภาษีให้กับท้องถิ่น
๔. สนองตอบเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินการในการจัดเก็บภาษี

(2)
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพืนที่ต้าบลน้าโมง ประจ้าปี 2561
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ที่ ท าให้ อุ ณ หภู มิ โลกสู งขึ้ น หรื อ ที่ เรี ย กว่ า สภาวะโลกร้ อ น ซึ่ งส่ งผลให้ เกิ ด ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที่ มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิ มะตก เป็ น ต้น ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่ าของมนุ ษย์ ดังนั้ น
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิว
ในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริห ารส่วน
ตาบลน้ าโมง จึงได้จั ดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่ อเพิ่มพื้นที่สี เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตาบลน้าโมง
ประจ าปี 2561” เพื่อให้ ป ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญ หาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่ส วยงาม
(Beautified City) และร่วมถวายเป็น ราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่ าว ดังนั้น องค์การบริห ารส่ วน
ตาบลน้าโมง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้ าโมงเพื่อให้ เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่ม คุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ อั น เป็ น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตาบลน้าโมง
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 1,000 ต้น
5. พืนที่ด้าเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
6. วิธีด้าเนินงาน
6.1 ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ องค์ ก รภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา กลุ่ ม พลั งมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพื่อปลูกต้นไม้

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน

(3)
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้น ฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่าง
มาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับ มามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนิ นงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4
อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง
ไม้
เศรษฐกิ จ ปลู ก ไว้ท าที่ อ ยู่ อาศั ย และจ าหน่ าย “พอกิ น ” หมายถึ ง ปลู ก พื ช เกษตรเพื่ อ การกิน และสมุ น ไพร
“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าโมง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนได้ ร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาประโยชน์ ส าธารณะ สร้ างความสามั ค คี และสร้า งกลุ่ ม อาสาสมั ค รและพิ ทั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่ าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จานวน
12 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้
เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าโมงจานวน 12 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้ เข้าร่ วมโครงการ ประกอบด้ว ย คณะผู้ บ ริห ารองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล น้ าโมงสมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ผู้นาชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง
12 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็น
ต้น

5. พืนที่ด้าเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง และแหล่งน้า คู คลอง ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีการด้าเนินงาน
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุกชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทา
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6.5 จั ดกิจกรรมพัฒ นา ปรับ ปรุงภู มิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู งานหมู่ บ้ าน/ชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

๑.๒.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราช
ดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว่า 30 ปี “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็น
ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน
จนถึงระดับรัฐบาล ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ดังกล่าวซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะได้ขับเคลื่อนปรัชญา ซึ่ง
สามารถนาไปพัฒนาให้กับประชาชนในพื้ นที่ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษา
สมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่า
ทันและนาไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึงจัดทาโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนให้มีความสามารถและทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถสร้างงาน สร้างธุรกิจพัฒนาอาชีพเกษตรในระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของคน
และชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีมาตรฐานและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นการจัดทาและพัฒ นา
รูปแบบการทาเกษตรชีวภาพ กิจกรรมเสริมรายได้ต่างๆ ในระยะยาวยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการจัดการด้านสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน

3.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ที่ให้ความรู้ทางการเกษตรที่หลากหลาย
อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการทาการเกษตรอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและ
๓. เพื่ อบู ร ณาการความรู้ และภู มิ ปัญ ญาชาวบ้ านในระดับ พื้ นที่ จากหน่ วยงานภาครัฐ และ
ปราชญ์ชาวบ้าน
๔. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของเกษตรกรได้เรียนรู้ร่วมกันในการทาเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

5.วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2. ส่ งหนั งสื อประชาสั มพั น ธ์ให้ ผู้ น าชุ ม ชนแต่ล ะหมู่ บ้ าน ประกาศและรับ สมั ครเกษตรกร
ที่สนใจ
3. เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ
5. กานันตาบล/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตามแบบตอบรั บการเข้า
ร่วมโครงการ และนาส่งยังองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. ติดต่อประสานงานบุคคล หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
7. จัดอบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโดมง
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
6.พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
7.ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน
8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
9.งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนมีความรู้ทางการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน

๒. เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางการทาการเกษตรอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ
๓. เกิดรูปแบบบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในระดับพื้นที่ จากหน่วยงานภาครัฐ
และปราชญ์ชาวบ้าน
๔. เพื่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชน ได้เรียนรู้ร่วมกันในการทาเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว
หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง และโรงเรียน
ในเขตตาบลน้าโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โอกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ากิ จ กรรมร่ว มกั น อั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง นักเรีย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง โรงเรียนในเขตตาบลน้าโมง ครู
อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณด้าเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด

๑.๓.๒ สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่
เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพั ฒ นาตนเองให้ เป็ น ทรั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศชาติ เพื่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม
การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การ
พัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญา
ในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน
รู้วิธี แก้ไขปัญหา สร้างภูมิ
ต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเอง
และประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี บ ทบาทและมี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น อั น ก่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณด้าเนินการ
30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

๑.๓.๓ สร้างความส้านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต้าบลน้าโมง
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เด็ ก และเยาวชนไทยได้ รั บ ผลกระทบจากหลายๆ ด้ า น ที่ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเช่ น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคต
ของชาติ ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความ
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้ จั กอยู่ ร่ว มกั บ ผู้ อื่ น รู้จั กเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และแบ่ งปัน มี จิตส านึ กรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม และเห็ นคุ ณค่าของ
วัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลน้าโมง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพี ย ง) ขึ้ น เพื่ อปลู กฝั งแนวคิดปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงให้ กับ เด็ก และเยาวชน เป็น การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และเห็ น คุ ณ ค่ าของทรั พ ยากรต่ า งๆ รู้ จั ก อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น รู้จั ก เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ แ ละแบ่ งปั น มี จิ ต ส านึ ก รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริห ารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )
พ.ศ. 2552
มาตรา 66 องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี อ านาจหน้ าที่ ในการพั ฒ นาต าบลทั้ งในด้ านเศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การ
บริห ารส่วนตาบล (5) ส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒ นธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10)
การสั งคมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต เด็ ก สตรี คนชรา และผู้ ด้ อยโอกาส และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบู รณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 เพื่ อสร้ างภูมิ คุ้ม กัน ทางสั งคมให้ เด็ก และเยาวชนสามารถใช้ ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลน้าโมง จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนั ก รู้ รู้จัก การใช้ชีวิตแบบพอเพี ยง ตามแนวทางปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขันตอนการด้าเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
7. งบประมาณด้าเนินการ
50,000 บาท
8. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็ ก และเยาวชนสามารถน าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้

10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็ น คุณ ค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ที่ใช้อยู่ เป็ นฉบั บที่ 3 เริ่ มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่ การเป็น ประเทศที่ มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกี ยรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมิน ดัชนี การรับ รู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทา
ได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางาน
ในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้า
โมง
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตังชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตัง โยกย้าย โอน เลื่อนต้าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริการส่วนตาบลน้าโมง เป็นบุคลากรที่
มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน
การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้ อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒ นางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็น ไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล

6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตังชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อย
กว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ฎหเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้ านการจั ดซื้อ – จั ดจ้าง เพื่อให้ ป ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึ งข้ อมู ล ข่าวสารเกี่ ยวกั บ การจั ด ซื้อ จัด จ้างไม่น้ อยกว่าร้อ ยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าโมง บริห ารจั ดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี โดนด าเนิ น การจั ด ตั้ งศู น ย์ บ ริ ก ารร่ ว มหรื อ ศู น ย์ บ ริก ารเบ็ ด เสร็จ ณ จุ ด เดี ย ว ( One Stop Service) ณ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ดาเนิน การให้ ป ระชาชนผู้รับ บริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบ
บริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการ
รับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก
อื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน,
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟป่ า และหมอกควั น การก าจั ด ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในแหล่ ง น้ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่
แหล่งกาเนิด
การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส านั ก/กอง/ฝ่ าย ดาเนิ น การปฏิบั ติงานบริการสาธารณะ ให้ ป ระชาชนได้ รับ ความพึ งพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พืนที่ด้าเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่ อการบริโภค, ด้านการพั ฒ นาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่ งเสริมกีฬ า, ด้านการส่ งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่ น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิด การจัดการน้า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดท้าแผนภูมิขันตอนและระยะเวลาการด้าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขันตอน เปิดเผย ณ ที่ท้าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขันตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์ กรมีป ระสิ ทธิภ าพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผ ลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
4.5 ผู้บังคับบั ญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญ าต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลน้ าโมงมอบอานาจให้ รองนายกองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลน้ าโมง หรือปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึ งพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

2.3.2 มีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด้าเนินการอื่นใดของผู้มีอ้านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ้านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขันตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็ น การช่วยเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของการปฏิ บัติงานให้ เกิดความคล่ องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลื อก/
มอบหมายภารกิ จ และขอบข่ า ยของความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา จะพิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การบริ ห ารราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลน้ าโมง ภายใต้ กรอบอ านาจหน้ าที่ ต ามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้า
โมง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด้าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูรเป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้กาหนดเป็นนโยบายใน
การจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปีติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสก
นิกรชาวไทยอย่างนานั ปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรง
ห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้เป็น ไปตามที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง มีห น้าที่ส่งเสริมการพัฒ นาเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชู เกียรติผู้
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและ
แม่ดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่
ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 12 คน
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จานวน
12 หมู่บ้ าน เพื่อให้แต่ละชุมชนดาเนิ นการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่ นกรองคุณ สมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ

6.5 ดาเนิน การจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร และของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์
พระบรมราชินีนาถ จานวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานกปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าโมง เป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบจ านวน
40,698 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตาบล 12 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,016 คน ครัวเรือนจานวน
1,864 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่ว คราว) พุ ทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญ ญั ติให้ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรา 50 (9) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมง และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (16) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ทาหน้าที่ในการประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง และหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการ
ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตาบลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้ สอดคล้องกับส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติการบริห ารราชการเพื่ อ
ป้องกัน การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ห น่วยงาน/บุคคล ในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา
แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อยกย่ องเชิดชู เกีย รติแก่คณะกรรมการชุม ชนที่ อุทิ ศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บั ติห น้าที่ เป็ น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดารงตาแหน่ง
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และกาลังใจ
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การดารงตาแหน่ง จานวน 12 หมู่บ้าน
5. พืนที่ด้าเนินการ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง

6.2 จัดทาประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบาเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด้ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการ
ดาเนิน ชีวิ ตแก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลั งได้ทรงเน้ นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒ น์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทาการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่าย
ทาให้ ต้องใช้ท รั พ ยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้น ทุน การผลิ ตสู งขึ้น ประกอบกับ เกิด วิก ฤติท างเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทาให้ต้องหันกลับมาทาการเกษตรเพื่อการบริโภคและจาหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้
พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทาให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่น่าอาศัย และที่สาคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้เห็นความสาคัญของการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจ พอเพี ยงเริ่มจากการดาเนิ น ชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่ว มกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลน้าโมงคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนาผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริห ารจัดการน้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดาเนินชีวิตอีกด้วย
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร
ประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร
4. สถานที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. วิธีด้าเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจาตาบลน้าโมง
5.2 ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี 2561

5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน
5.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาด้าเนินการ
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม
7. งบประมาณด้าเนินการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
9. ตัวชีวัด
9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพี ยง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จานวน 100 คน
10. ผลลัพธ์
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชดาริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนากลับไปดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตาบลหนองตาแต้มได้
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิ จพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ด้าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท้าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการ
ประเมิ น ที่ ค านึ งถึ งหลั กธรรมาภิ บ าล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็ น หลั ก รวมถึ ง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒ นธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนิ นงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง 6. วิธีด้าเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2564
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ้าเภอ ที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทังภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการก้ากับดู แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นแต่ล ะ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ้านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ จ่ า ยเงิ น ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หรื อ ไม่ หรื อ ตรวจสอบเพื่ อ ให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับ สนุ นกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีห น้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน
LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ

2.5.3 ด้าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิช อบได้กาหนดให้ทุกส่ วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้ มีการบริห าร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้
จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้มีส่ว นได้เสีย ได้ท ราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ สร้ างจิ ตส านึ กให้ แ ก่พ นั กงานส่ ว นต าบล พนั กงานครูองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล บุ คลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลxxx
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่ วนตาบล พนักงานครูองค์การบริห ารส่วนตาบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางในการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นว่ า มี มู ล และเข้ า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ

6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
ตัวชีวัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขันตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บั งคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย จึง จัด ท าระเบีย บองค์การบริห ารส่ วนตาบลน้ าโมง ว่า ด้ว ยข้อ มูล
ข่า วสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริห ารส่วนตาบลน้าโมง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทา
สาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่
จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จานวน 1
ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พืนที่ด้าเนินการ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีการด้าเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ด้าเนินการ
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ณ สานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมง
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การค้านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริห ารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ว มและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคั ญ ๆ ของหน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ หน่ วยประชาสัมพั น ธ์ ณ ที่ ทาการของหน่ว ยงาน เว็บไซต์ของหน่ วยงานหรือสื่อสั งคม
(Social Media) หมายเลขโทรศั พ ท์ เฉพาะ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พืนที่ด้าเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง
ข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่ านเว็บ ไซต์/เว็บ บอร์ด/เฟสบุ๊ ค ที่มี ข้อมูล ผลการดาเนิน งานขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์

7. ระยะเวลาด้าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10.ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด้าเนินกิจการตามอ้านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด้าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง ได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่ อฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการ ร่ว มคิ ด ร่ว มท า ร่ว มแก้ปั ญ หา และส่ งเสริม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็ บ ข้อมูล พื้น ฐานชุมชน และจัดให้ มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 12 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมง สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน

6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 12 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณด้าเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั นและปราบปรามการทุ จริตการปฏิ บั ติราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก
จึงได้จั ดทาโครงการองค์การบริห ารส่ว นตาบลน้ าโมงเคลื่ อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าโมง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงทั้งหมด
5. พืนที่ด้าเนินการ
กาหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีด้าเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกั บ ทุ ก กองทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ คัด เลื อกกิ จกรรมและงานในหน้ าที่ ที่ จะน าไปให้ บ ริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน

4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
กาหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
ชุมชน ในเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมาณด้าเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีส ถิติจ านวนประชาชนทุ กชุมชนที่ อยู่ในเขตองค์การบริห ารส่ วนตาบลน้าโมง ซึ่งได้เข้าร่ว ม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมงอย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดย
มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมงและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร้าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเป็นส่วนงานที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข
และสิ่ งแวดล้อมให้ แก่ป ระชาชน ตามพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้
ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือ
ร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมจึงมีห น้าที่เร่งดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญนั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ รั บ แจ้ งปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนในพื้ น ที่ เกี่ ย วกั บ เหตุ เดื อ ดร้อ นร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเป็นการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ จากประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง
5. วิธีด้าเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนราคาญ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าโมง
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5.4 ดาเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนาเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง
6. ระยะเวลาด้าเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค
7. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
9. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนราคาญเป็นประจาทุกเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนราคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา การจัดท้างบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต้าบล ประจ้าปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจานวนหลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึงได้จัดทาโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบลประจาปี ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็น ไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์กรประชาชน เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้นาชุมชนแพทย์ประจา
ตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 600 คน
5. วิธีด้าเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
40,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
9. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การกระจายอานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

3.3.2 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม)
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบล
น้ าโมง อย่ างแข็งขัน ส าหรั บ การท างานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลxxxได้มีกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคั บ
กาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน
5. วิธีการด้าเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลน้า
โมงอย่ างแข็ งขั น ส าหรั บ การท างานขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลน้ าโมงได้ มี ก ฎหมายระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ
กาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงใน
หลายๆ ส่ ว น เช่น ให้ ตั ว แทนประชาคมมีส่ ว นร่ว มเป็ น กรรมการตามระเบี ย บฯ ว่าด้ ว ยการพั ส ดุ เช่ น เป็ น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการด้าเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
9. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง

3.3.3 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตาบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด
5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็ นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมง
4. เป้าหมาย
ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการโครงการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมิน ผลการปฏิ บั ติราชการ ในองค์การบริห ารส่ วนตาบลน้าโมงตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กาหนด
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าโมง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก้าหนด
4.1.1 มีการจัดท้าและรายงานการจัดท้าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก้ากับดูแล
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท้ารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึง
ได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด้าเนินการให้มีการจัดท้าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก้ากับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่ วนใหญ่ จะเน้ นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนิ นงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้ เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่ว ยงานจึงได้กาหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลxxxเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

5. วิธีด้าเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงิ นเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเป็นไปอย่างโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
6. วิธีการด้าเนินการ
ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตัง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่ง ตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลxxxจะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต้าแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่ อนตาแหน่ ง องค์การบริห ารส่ว นตาบลน้ าโมงได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบี ยบ หนังสือสั่ งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสีย งตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่ อนระดับ /การเลื่ อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณ สมบั ติและความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลxxxจะออกคาสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด)
การเลื่อนขันเงินเดือน
- แต่งตั้ งกรรมการจากภาคประชาชนให้ มี ส่ วนร่วม ตรวจสอบ กากั บ ดู แลบริหารงานบุ คคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจั ดทาประกาศหลักเกณฑ์ห รือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่ห ลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
ตัวชีวัด
ก าหนดเป็ น ระดั บ ขั้ น ของความส าเร็ จ แบ่ งเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดยพิ จ ารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนั งสื อสั่ งการที่เกี่ ย วข้อ งให้ ถูกต้อ งครบถ้ว นเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็ นรายรับ จัดท าใบฎี กาเพื่ อเป็ น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ใ นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลั ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าโมงจึ งได้ ริ เริ่ ม กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ การรั บ จ่ ายเงิน และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. วิธีการด้าเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มี ก ารแต่ งตั้ งกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณโดยมี ป ะชาชนเข้ าร่ว มเป็ น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาด้าเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
9. ตัวชีวัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลน้า
โมงทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึงได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกาหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ ข้อมูลข่าวสารและ
แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครั ฐ มากขึ้น เพื่ อ กระตุ้ น การปรับ เปลี่ ย นสู่ การบริห ารราชการที่ เปิ ดเผย โปร่งใส เน้ น การมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าโมง
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ผลลัพธ์
การจั ด ซื้อจั ดจ้ างขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลน้าโมงมีความโปร่งใส โดยมีตั วแทนประชาชนร่ว ม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่ จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้ แก่ชุมชนจึงเป็น เรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้ การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒ นาองค์กร พัฒ นา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจานวน 24 คน
5. พืนที่ด้าเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการด้าเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและ
หน่ วยงานภายนอก เพื่อเป็ น ข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนิน การประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงทราบ

7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชีวัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจานวน 22 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายบริ ห ารขึ้ น เพื่ อก าหนดบทบาทของสมาชิก สภาท้ อ งถิ่น ในการเป็ น หน่ ว ย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมงจานวน 24 คน
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีการด้าเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาด้าเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด้าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัป ชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาค
ส่ วนในสั งคมจะต้ องตระหนั กและร่ วมกัน แก้ไขจัดการปั ญ หา โดยการเข้าไปมีส่ ว นร่วมเป็ นเครือข่ายในการ
ขับ เคลื่อนต่างๆ ให้ เกิดการเฝ้ าระวัง ป้ องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
5. พืนที่ด้าเนินการ
พื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
6. วิธีด้าเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาด้าเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณด้าเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าโมง
10. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภาคผนวก

แบบรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report:SAR)
การจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลน้าโมง
อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

