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คำนำ 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 
เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ – 2564) ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเป็น
การถือปฏิบัติตาม คำสั่ง คสช.ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ 
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ส่วนที ่๑ 
บทนำ 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและยังทำลายทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นตลอดจนเป็นปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านด้วย 
  สิ่งจูงใจที่ทำให้บุคลากรของท้องถิ่น ให้อำนาจหน้าที่ของตนไปทางที่ไม่ชอบ ประกอบด้วย  
2 ปัจจัยหลัก คือ 

1. ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ความมี
จิตสำนึกและตระหนักในลักษณะดังกล่าวที่มั่นคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อใจมากมาย
ขนาดไหน ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนทำงานในองค์กรหลงใหล ใช้อำนาจหน้าที่ไปหาประโยชน์ให้ตัวเอง ในทาง
ตรงกันข้ามจากจิตสำนึกและความตระหนักที่ว่านั้นไม่มั่นคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัยภายนอก 
ก็จะยิ่งมีส่วนชักนำให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางท่ีไม่ชอบ ไม่บังควร 

2. ปัจจัยภายนอก  เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อ
การทำให้ถูกลงโทษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้อง
เฉพาะกับคนที่มีความบกพร่องในเรื่องจิตสำนึกและความตระหนักเท่านั้น จึงไม่ใช่วิสัยของคนทำงานเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
  อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายที่จะทำให้คนตัดสินใจใช้
อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบ เพราะแม้ประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับจะมีมากมายสักปานใด แต่ถ้าการใช้อำนาจ
หน้าที่ดังกล่าวไปแล้ว มีเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษได้มาก ก็จะทำให้เกิดความลังเล ไม่กล้าเสี่ยง
ตัดสินใจทำความผิด และสิ่งที่จะทำให้การใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางไม่ชอบเกิดความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าว  
ดังนั้นควรทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบการดำเนินการ
ได้ทุกขั้นตอน และคำนึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
            รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยยึดหลักการแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่งรวมทั้งราชการ
แผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่สำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร 
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ปกครองท้องถิ่น และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ได้มี 
ส่วนทำให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยมิชอบ มีการกระทำในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
            จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
            ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตรวจสอบการทำงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือ
การทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ตำแหน่งจะต้องมีจิตสำนึก ค่านิยม  ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนๆและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  อำเภอบุง่คล้า  จังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือขยายผลไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำให้ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1.เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
 4.เพ่ือให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 5.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 

/๔. เป้าหมาย... 
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4.  เป้าหมาย  
 1.ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝ่าย 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการและเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นสามารถพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 
5.  ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 2. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่น 
 3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามทุจริต 
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.  ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
 

๓. มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 
๕. โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น 

300,000 

 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

ไม่ใช้ งปม. 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

300,000 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

ไม่ใช้ งปม. 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

300,000 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

ไม่ใช้ งปม. 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต    

๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร 
๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

 

ไม่ใช้ งปม. 
ไม่ใช้ งปม. 

 
 

ไม่ใช้ งปม. 
ไม่ใช้ งปม. 

 
 

ไม่ใช้ งปม. 
ไม่ใช้ งปม. 
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชน    

๑. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน อบต. 
 
๓. โครงการจัดประชาคมเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา 
๔. โครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่น 
๕. โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้ งปม. 
 

๒๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้ งปม. 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้ งปม. 
 

๒๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้ งปม. 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

ไม่ใช้ งปม. 
 

๒๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้ งปม. 

 
๒๐,๐๐๐ 
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แผนยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
อบต. 

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
๒. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
๓. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๒๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้ งปม. 

 
 

ไม่ใช้ งปม. 

๒๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้ งปม. 

 
 

ไม่ใช้ งปม. 

๒๐,๐๐๐ 
ไม่ใช้ งปม. 

 
 

ไม่ใช้ งปม. 
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ส่วนที่  ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต 
รายละเอียดโครงการ 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งคือการ

ให้บริการในลักษณะ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน มีคณะผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน ลักษณะพิเศษ
ของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การมีอำนาจในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการตนเอง ทั้งนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานและลูกจ้างของ อบต. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการจากประสบการณ์และวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนั้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต. เพ่ือ
นำประสบการณ์ที่ได้รับมาแก้ไขและพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการองค์กรในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานและลูกจ้างของ อบต. ในโอกาสต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  ๑  เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นในการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน
และลูกจ้าง อบต.  

๒  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
 ๓  เพ่ือสร้างความตระหนักแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต. ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กร 
  ๔  เพ่ือสร้างความสามัคคีและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานและลูกจ้าง  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จำนวน ๕๐ คน    
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น และนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมคณะทำงานปรึกษาหารือวางรูปแบบโครงการ 
 2. เลือกเรื่องที่จะดำเนินการฝึกอบรม 
 3. เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน 
 4. ดำเนินการตามกำหนดการท่ีวางไว้ 
 5. สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประมาณ 5 วัน 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 300,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
 ๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือนำมา
พัฒนาตนเอง และการบริหารจัดการองค์กร และหมู่บ้าน 
 ๒  สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต. เพ่ือการ
พัฒนา อบต. ในอนาคต 
 ๓  สร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. 
พนักงาน และลูกจ้างกับองค์กร  
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าบุคลากรทุก
คนที่ทำงานร่วมกับมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ 
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการประจำ รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพ่ือต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่นขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 3.3  เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4  เพื่อสร้างจิตสำนึกความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จำนวน ๕๐ คน 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น และนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒-2564) 
 

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและ
ปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
 

8. งบประมาณ 
 20,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโดยใช้แบบเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ 70 
 2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นเกิดจิตสำนึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
      รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน   
และปราบปรามทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม  
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ 
ปราบการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2561-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตาม 
คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อ 
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนำ 
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก 
สำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก 
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนใน 
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้ 
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 



13 

- ๒ - 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๔ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ 
ยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน 
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆก่อนคือ 
สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถ 
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร  
ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการ 
สายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็น 
สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจน 
สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ 
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
  6.2 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ 
  6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
  6.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
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  6.7 ดำเนินการตามโครงการ 
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 256๒ - 2564 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ๒0,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประมาร มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
  10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

2. หลกัการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทำให้เกิดปัญหาเช่น  
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ 
เยาวชนไทยไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ 
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝั่งอบรม บ่มเพาะให้เด็กและ 
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น 
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม  
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองเดิ่น พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น (กิจสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง)  
ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ 
เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของ 
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็น 
คุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กละเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ 
เปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 

และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จำนวน 100 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
  5.1 จัดทำโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
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  5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
  ๒๐,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน 
ชีวิตประจำวันได้ 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
  10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
รายละเอียดโครงการ 

ลำดับที่ 1 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่
ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับการมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตว์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือ
ความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกค้นหาในเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  
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แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ี
คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564)  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
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10. ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลำดับข้องร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มจาองค์กรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานที่ให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้ที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย 
ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนนองเดิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา  6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านนความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เดิ่นให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น จำนวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อปท. จังหวัดบึงกาฬท่ีเกี่ยวข้องง 
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลดำเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ - 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อปท. จำนวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  

 10.2 ผลลพัธ์ 
 - ลดข้อเรียกร้องในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อปท. ไม่น้อยกว่า 90% 
 - บุคลากรของ อปท. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า ระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของ อปท. มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการททุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
รายละเอียดโครงการ 

ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสในการทำงานที่
จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่ น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นให้
ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการดำเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นมีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่น และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ทำงาน และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๐ คน (ตวัแทนสำนัก/กอง จำนวน ๑๐ คน ตัวแทนหมู่บ้าน ๗๐ คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.สำรวจความต้องการอบรม 
 2. ออกแบบหลักสูตร 
 3. ดำเนินกิจกรรม 
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 4. วัดผลความรู ้
 ๕. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
         6. ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประมาณ 2 เดือน 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงาน อบต. 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง และการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นจึงได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม Social Media 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นได้ง่าย และสะดวกมากข้ึน 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งใน และนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  -บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
  -บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นในแต่ละหมู่บ้าน 
  -ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจ่ายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  -ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  -จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
  -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
  -หนังสือพิมพ์หรือวิทยุชุมชน 
  -ประกาศผ่ายเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  -รายการ TV 
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  -รายการทาง Youtube  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการจัดประชาคมเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
ลงนามในระเบียบดังกล่าว  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 
 ๑.กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
กำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 
 ๒.การจัดทำ  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๓.กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 
 ๔.กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  จึงได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบสภาพปัญหาของแต่ละหมู่บ้านโดยตรงที่ต้องการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการพบปะ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบาย ระเบียบ  ข้อบังคับ แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อยู่ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเวทีประชาคมระดับตำบลเพ่ือปรับปรุง เพ่ิมเติมแผน และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เจ้าหน้าที่ อบต. จัดประชุม
ประชาคมระดับตำบลเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน 

- เชิงคุณภาพ  จัดเก็บข้อมูลที่มุ่งประเด็นปัญหา  และความต้องการของชุมชน  หรือข้อมูลซึ่ง 
เป็นประเด็นหลักในการพัฒนา  ๔  ประเภท  ๑. สภาพปัญหาของชุมชน  ๒. ความต้องการของชุมชน  ๓. 
นโยบายการบริหาร  และ  ๔. ศักยภาพในการพัฒนา 

- เชิงปริมาณ  ผู้เข้าร่วมประชาคม  ตามประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 2๐,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 ๓.ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๔.ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 ๕.ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๔ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริหารประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอำนวย
ความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นจึงจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองเดิ่น 

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๖.๓ นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็น และเร่งด่วน 
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 ๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.๑ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
  ๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐ 
  ๗.๓ ทางเว็บไซต์ 
  ๗.๔ ทางไปรษณีย์ 
   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคม และการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 ๙.๒ สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๙.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริหารประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ เป็น
การให้บริการเชิงรุก จึงได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพ่ือสำรวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นดำเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี
แก่ประชาชน หรือหากจำเป็นต้องคิดค่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด  
 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สำนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 กำหนดให้ออก อบต. เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๖.๓ ประสานงานกับทุกกอง เพ่ือคัดเลือกกิจกรรม และงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่
ประชาชน 
 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า  



32 

- ๒ - 
 ๖.๕ นำกิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 ๖.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
   

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวกรวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นอย่างทั่วถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีเจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต. 
  

รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นเป็นหน่วยงานท้องถิ่น ที่ดำเนินการบริหารงานพัฒนาพ้ืนที่โดย
ตั้งเป้าหมายสูงสุด คือ ประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สร้างดุลยภาพเพ่ือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืน และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็น
เลิศด้านบริการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ตำบลน่าเที่ยวน่าอยู่ 
ผู้คนสุขภาพดี มีอาชีพยั่งยืน” 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้จัดทำโครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ เพ่ือประเมิน
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจากประชาชนผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ซึ่งครอบคลุมภารกิจบริการสาธารณะ 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ด้านบริการทางสังคมและสวัสดิการ ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและอาชีพ ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้าน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน พร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือนำมาปรับปรุงให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1. วัตถุประสงค์ 
๑ เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่นในแต่ละภารกิจงาน 
๒ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นกับประชาชนในพ้ืนที่ มีความสนิทสนม เข้าใจกัน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
3 เพ่ือปรับปรุงการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑  คณะกรรมการหมู่บ้านและที่ปรึกษา      จำนวน ๗๐ คน 

๔.๒  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ    จำนวน ๑๕ คน 

๔.๓  คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  ๕ คน 

๔.๔  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน ๑๓ คน 

๔.๕  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล(ผู้ประสานงานโครงการ)   จำนวน ๑๕ คน 

                                                                รวม ๑๑๘ คน  
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

6. วิธีดำเนินการ 
 1.ประชุมปรึกษาหารือหัวหน้าส่วนราชการในการกำหนดด้านบริการสาธารณะที่จะประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 
 2. นำข้อมูลในแต่ด้านของการประเมินความพึงใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเดิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้พิจารณากำหนดด้านที่จะประเมิน 
 3. ประชุมปรึกษาหารือ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคัดเลือกผู้ดำเนินการซึ่งเป็นคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 4. มอบกองคลังดำเนินการทำสัญญาจัดจ้างผู้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 ๕. คณะกรรมการจากบุคคลภายนอกดำเนินการประเมินความพึงพอใจ 
         6. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประมาณ 2 เดือน 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 2๐,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
 ๑  ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๒  ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล และนำมา
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๓ การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประชาชนให้ความสนใจ และให้
ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
  ๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  ๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้แทนหมู่บ้าน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๓. รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเดิ่น หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รายละเอียดโครงการ 
ลำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลกัการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย และถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนว
ทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเดิ่น และลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกำหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได ้
  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น  จำนวน  ๑๓  คน 

 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เดิ่น 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 
 

10. ผลลัพธ์ 
๑. สมาชิกสภาเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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