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...................................... 
 

หลักการและเหตุผล  

    ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับ ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอรร์ัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่ว
โลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

   แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุ
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน    
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
 

   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่         
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี 

ส่วนที่  ๑ 
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ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น               
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน ป.ป.ช. 
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  โดยด าเนินการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล        
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

วิสัยทัศน์   
 “องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย โปร่งใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต้านการทุจริต” 

 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่ วนต าบลแวงน้อย  ได้ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริ ต  ๔ ปี               
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนใน
พ้ืนที่ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็ง ในการบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร มีกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินการขององค์กรได้ทุกข้ันตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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พันธกิจ       
   “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่       
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 
ค าอธิบายพันธกิจ 
  การปูองกันการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต         
ทุกรูปแบบ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต     
ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ปลูกฝังและปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่น การท างานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และ
มีกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  
 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 
   ๑. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย 
   ๒. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   ๕. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 

เป้าหมาย 

   1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย   ในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
    2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ พนักงานส่วนต าบลแวงน้อย 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
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    1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะ
น ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน 
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส 
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จัดท าแผนปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว จะ
ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างสังคม
ที่ ไ ม่ ทน ต่ อก า ร
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
-โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 
 
-โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
 
๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
-มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 
 
-มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต 

 

 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
-กิ จก รรมกา ร ใ ช้แอพพลิ เ ค ช่ั น
กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริม
องค์ความรู้เพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ
ในแอพพลิเคชั่น เพื่อตระหนักในการ
ด ารงตนตามอ านาจหน้าท่ีและกรอบ
ของกฎหมาย 
 

 
 
 
-มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 1.2 สร้างจิตส า นึกและ
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

- กิจกรรมให้ความรู้ เ รื่ อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

- โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

- โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
สนองพระราชด าร ิ
 

- โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

-โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

-โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าร ิ

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

100,000 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

100,000 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

100,000 
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 1.3 สร้ างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
-โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
“เด็กไทยโตไปไม่โกง” 
 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่  
๑ 

รวม จ านวน  ๑6  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

-กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1 สร้างใสในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทั้ ง ใ น เ รื่ อ ง ก า ร บ ร ร จุ แ ต่ ง ต้ั ง 
โยกย้าย  โอน เลื่ อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
-มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
 
-มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบั ติ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 
-กิจกรรมควบคมุการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 
-กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 
 
 
-โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 

 
- 

 

 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 

 
- 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้ บ ริ ก า ร สาธ ารณะ /บ ริ ก า ร
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
- มาตรการยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 
- มาตรการส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
- กิจกรรมให้ความรู้คณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้าง 
 
 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเ นินการ
เกี่ ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
- กิ จก ร รมการลดขั้ นตอนกา ร
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชู เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมั ติ ปฏิบั ติราชการแทนหรือ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 

-มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

- มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2 . 4 . 1  ยก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต า บลแว งน้ อย   ผู้ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

2.4.2 ยกย่องเชิดชู เกียร ติ
ห น่ วย งาน/บุ ค คลที่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

- ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ด า ร ง ต นต า ม ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรื อตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่ างบุคลากรในองค์กร ไ ด้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซ่ื อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

-มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบั ติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ ไ ด้ ด า เนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
ก ล่ า ว ห า บุ ค ล า ก ร ใ นอ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ปฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

-มาตรการ “แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

มิติที่  ๒ รวม จ านวน  21  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ า นว ยค วา ม
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
- จัดท าคู่ มือการปฏิบัติ งานการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  
- กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 
- มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย” 
3 .1 .2  มี ก า ร เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา การค านวณ
ร า ค า ก ล า ง  ร า ย ง า นผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบั งคับ  ที่ ก าหนดให้อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ 
- กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
- มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง   ที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
-กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

 
 

- 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3 . 2  ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น  ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิด เห็นของประชาชน ในการ
ด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

- โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการ
ด้วยใจรับใช้ประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก 

-การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย  

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 

-กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  15 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 3 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 

-มาตรการแต่งตั้งคณะกรรม การ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

- ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แ ท น  
ป ร ะ ช า ค ม เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมี
ส่ ว น ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่  ๓ รวม จ านวน  ๑3  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติ 

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4.การเสริม สร้าง
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการตรวจ 
สอบการปฏิบั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในให้ ผู้
ก ากับดูแล 
-กิจกรรมการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผล
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
-กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 4 . 2  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้         
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 
 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
- มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่าย 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
จัดหาพัสดุ 
- โครงการอบรมกรรมการตรวจการ
จ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  17 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ห น้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
- โครงการอบรมให้ความรู้ ด้ าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบั ติงานของฝ่ายบริหารตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร  แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
กฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 
- กิ จกรรมส่ ง เ สริ มสมา ชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
เฝ้าระวังการทุจริต 
- มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปช่ัน
โดยภาคประชาชน 
 
 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  
- มีปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต  
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 

มิติที่  ๔ รวม จ านวน  10  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

.............................. 
 

 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 

ล าดับที่  ๑    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม    ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง      ในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ส่วนที่ ๓ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
  6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 

ล าดับที่  ๒  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน   มีประสบการณ์มี
ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ       ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างาน      สูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ      อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน 
ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อม
น าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง       ธรรมาภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะ
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ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี    มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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ล าดับที่  ๓  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
    ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตส านึกของบุคคล น้อยนักที่จะเห็นว่า
เป็นปัญหาหลักส าคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหาจริยธรรม   ไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้  ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่น         มีความ
สลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนท าให้คนไทย ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดดีชั่วได้ 
จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตส านึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพและสังคม
คุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคม  ยุคปัจจุบัน   
  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุน สร้างค่านิยมของ
สังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมุ่งประสงค์
ให้ทุกคนเป็นข้าราชการ หรือพนักงานที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑)  การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๒)  ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๔)  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๕)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลแวง
น้อย และประชาชนภายในต าบลแวงน้อย 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติร าชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

   

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เกิด
จิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
2. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย พ.ศ.25๖๐ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ ,   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

น้อย ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร          ใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ศ.25๖๐ –  256๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    ในปี พ.ศ. 
2564 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.256๐ – 256๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า  ตลอดจนพนักงานจ้าง 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า  ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
 
 
๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  26 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 และมาตรา 103  ซึ่งมาตรา ๑๐๐ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความ
เสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ ก าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  จากที่กล่าวไว้ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อม  ที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่
น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
กับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงจัดกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 และ 103  เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจ
ในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓   

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้ อนใน
องค์กร 
  ๓.๓ เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ท าแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ 
๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
6. วิธีด าเนินการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  27 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบล ทุกคน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
๑๐๐ และ ๑๐๓  ลงในโทรศัพท์ จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าท าแบบทดสอบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ท าแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ 
๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       มิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม       ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์     ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อ งกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต        ในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก
ส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  28 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  29 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้ าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในรักษาประโยชน์ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  30 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมี
หิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ  ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่ง
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย” เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และเพ่ือถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาสมหามงคล  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลแวงน้อย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๕๐๐ ต้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้
  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  5๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น
ในชุมชน 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชด าริ 
2.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
มาตรา 66 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน  เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สยามบรมราช
กุมารี(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 68 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล(8) การคุ้มครองดูแลรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการถ่ายโอนภารกิจการ
บริหารสาธารณะจากส่วนราชการต่างๆ ถึง 245 กิจกรรม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล   มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนตาม (11)   การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (24)  การจัดการ         การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ กอปรกับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อยเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการ
พ่ึงตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลแวงน้อย และประเทศชาติต่อไปในอนาคต และตามหนังสือ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร   ที่ พว 0001(อพ.) 726/2559 ลง
วันที่  21 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ตอบรับสมาชิกการเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองพระราชด าริ  บรรลุตามวัตถุประสงค์                    องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ท าโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ณ  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น  ต าบลแวงน้อย  อ าเภอ
แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อให้คณะกรรมด าเนินงานทราบหน้าที่  และขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน     กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น    

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น    กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น   กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  

3. เพ่ือการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

4. เพื่อให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
5. เพ่ือให้ประชาชน เล็งเห็นความส าคัญของทรัพยากรท้องถิ่น จนเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรที่มี 

3.  เป้าหมาย 
1. พ้ืนที่สาธารณะท าเลเลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้   จ านวน  435 ไร ่ 1 งาน   61  ตารางวา 
2. หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 10 หมู่บ้าน            จ านวน

ครัวเรือน  1,768  ครัวเรือน 
4.  วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
2. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

                   3. ประชุมแต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
5. ฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
6. ศึกษาดูงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
7. ฝึกอบรมคณะกรรมการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
8. การปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ 
9. การบวชปุาเฉลิมพระเกียรติฯ 

                   10. การท าฝายชะลอน้ า 
                   11. การเฝูาระวังไฟปุาและท าแนวปูองกันไฟปุา 
                   12. อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
                   13. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าเล เลี้ยงสัตว์โคกตลาดใต้ 
                   14. การส ารวจจัดท าแผนที่ ปักหลักแสดงขอบเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
                   15. การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่และการส ารวจทรัพยากรท้องถิ่น 
                   16. การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
                   17. การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 
                   18. การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
                   19. การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
                   20. การดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
                   21. การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
                   22. การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
                   23. การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
                   24. การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
                   25. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
                   26. การฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา 
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                   27. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
                   28. การสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
   

5.  ระยะเวลาและสถานที ่
                   4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564 )  ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 
6.  งบประมาณ 

100,000  บาท 
7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ด าเนินงาน สนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลแวงน้อย 
3. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา 
4. คณะด าเนินงานโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการด าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

และสามารถจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลแวงน้อยได้  
ล าดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเฝูาระวังและควบคุมไฟปุา 
๒.หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากในฤดูแล้งของทุกปี จะเกิดไฟปุาเป็นประจ า สาเหตุการเกิดไฟปุาส่วนใหญ่เกิดจากการกระท า
ของมนุษย์ ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเผาปุาหรือกระท าการใดๆ ให้เกิดไฟปุาท าความเสียหายต่อทรัพยากรปุาไม้ 
สัตว์ปุา ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน ไฟปุาท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเสื่อมโทรม ท าให้เกดิ
มลภาวะทางอากาศ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ภาครัฐต้อง
สูญเสียงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นจ านวนมากในแต่ละปีโดยใช่เหตุ 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โล่งท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 
๒๔,๐๐๐ ไร่ และปุาชุมชน ๖๕๐ ไร่ ช่วงฤดูแล้งได้เกิดไฟปุาไหม้ หญ้าแห้ง ใบไม้แห้ง ฟางข้าว พืชผัก สิ่งของประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายทุกปี ตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐,พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์กรบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล     
มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๔)ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอ้างถึงหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว๑๙๑๔  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการ
ควบคุมไฟปุาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งออกตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้ภารกิจควบคุมไฟปุาเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับต าบลและหมู่บ้าน 
      ๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟปุา 
    ๓. สร้างเครือข่ายการควบคุมไฟปุาแบบมีส่วนร่วม  
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          องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงจัดท า โครงการเฝูาระวังและควบคุมไฟปุา เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้าน เข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการปูองกันเฝูาระวังและควบคุมไฟปุา ได้มีความพร้อมด้านองค์ความรู ้
ด้านการวางแผน และจัดการควบคุมไฟปุาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปูองกันและควบคุมไฟปุาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๓.๒เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นแกนน าในการควบคุมไฟปุาให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน/หมู่บ้าน  
เมื่อเกิดเหตุสามารถออกปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติได้ทันท่วงที 
 ๓.๓ เพ่ือลดความเสียหายจากการเกิดไฟปุา 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติการควบคุมไฟปุามีความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติการควบคุมไฟปุา 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ทุกหมู่บ้านมีเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังปูองกันและควบคุมไฟปุา ในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 
 ๔.๒ ปูองกันและควบคุมไฟปุา และลดความเสียหายจากการเกิดไฟปุาในพ้ืนที่ 
          ๔.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
     - ตัวแทนอาสาสมัครจากทุกหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย จ านวน  ๔๐  คน 
              - เจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากสมาคมเพ่ือนภู     จ านวน  ๓   คน 
              - เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน  ๗  คน 
๕. การด าเนินงาน 
 ๕.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พิจารณาคัดเลือกผู้น าชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนที่มีความสนใจในการ
เป็นอาสาสมัครเฝูาระวังและควบคุมไฟปุาเข้ารับการฝึกอบรม  

๕.๒ เสนออนุมัติโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
๕.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 

 ๕.๔ ประเมินผลโครงการและเครือข่ายอาสมัครเฝูาระวังปูองกันไฟปุา 
          ๕.๕ จัดตั้งเครือข่ายควบคุมไฟปุาในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 
๖.ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
๗.สถานที่ด าเนินการ 
  - สมาคมเพ่ือนภู  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโนนศิลา ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ห่างจาก
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประมาณ ๑๐ กม.) สถานที่แห่งนี้เป็นสภาพพ้ืนที่ปุาจริง สามารถที่จะเดิน
ส ารวจปุา และฝึกปฏิบัติการปูองกันไฟปุาเหมือนเกิดเหตุสถานการณ์จริงได้ 
 
 
๘.งบประมาณ 
 ๓๐,๐๐๐.- บาท  
๙.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๙.๑ การเกิดไฟปุาและการเสียหายจากไฟปุาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ลดลง 
 ๙.๒ เกิดนวัตกรรมในการปูองกันและควบคุมไฟปุา ในพ้ืนที่ และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนน าไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี 
 ๙.๓ เกิดภาคีเครือข่ายในการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมไฟปุา 
๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑๐.๑ หน่วยงานหลัก 
  -องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 ๑๐.๒ หน่วยงานสนับสนุน 
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  -ศูนย์ปฏิบัติการไฟปุาขอนแก่น(ทีมวิทยากร) 
  -สมาคมเพ่ือนภู(สถานที่) 
๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ อัตราการสูญเสียจากการเกิดไฟปุาลดน้อยลง 
 ๑๑.๒ มีเครือข่ายอาสาสมัครเฝูาระวังและปูองกันไฟปุาในพ้ืนที่ 
 ๑๑.๓ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟปุา เลิกจุดไฟเผาปุา และหันมาร่วม
มือกันควบคุมไฟปุา 
 ๑๑.๔ ปุามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนหาของปุาได้ง่ายขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายของชุมชน/หมู่บ้าน 
ล าดับที่ 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
           โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ  4.2  ปรับปรุงรายได้ที่องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การก าหนด
อัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มาก
ขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี 
แต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐจัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้อง
สะท้านแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้ าใจกับ
ประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  และเพ่ือการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต.แวงน้อย และเพ่ือ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต าบลแวงน้อย 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ภาษีบ ารุงท้องที่  , ภาษีปูาย , และภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

  3.2  เพ่ือส ารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริง เพ่ือน ามาคิดประเมินภาษ ี

  3.3  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการช าระภาษี 
  3.4  เพ่ือเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษี ได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  36 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  3.5  เพ่ือแนะน าขั้นตอนในการช าระภาษีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่าง ๆ ให้ประชาชนได้
เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
  3.6  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการช าระภาษี 
4.   เป้าหมาย 
     ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จ านวน  13  หมู่บ้าน 
5.   วิธีการด าเนินการ 

  5.1   เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2   แจ้งให้ผู้น าสมาชิกสภาฯ  , พนักงาน อบต. และลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  5.3   ประสานกับส่วนต่างๆในองค์กรเพ่ือด าเนินการและประสานกับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 
ภายในชุมชน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  5.4   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
โครงการ  

  5.5   ประเมินผลและสรุปการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
                       4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)      
 7.  สถานที่ด าเนินการ 
    ศาลาประชามประจ าหมู่บ้าน 
8. งบประมาณด าเนินการ   
      ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 10.1  ประชาชนได้รับความสะดวกมากข้ึนในการช าระภาษี 
10.2  สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
10.3  ได้ข้อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
10.4  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีรายได้จัดเก็บมากข้ึน 
10.5  ประชาชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของการช าระภาษีเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่

ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะ เดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎร
ผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดย
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

มีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริม
ความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรไดด้้วยตนเอง   โดยใช้กระบวนการแบบมสี่วนร่วมของเกษตรกร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลแวงน้อย 
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลแวงน้อย 
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลแวงน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  แนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ชาวปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและกระบวนการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ได้ในทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้
สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เป็นพลวัตทุกวินาทีโดยยึดหลักการส าคัญ 5 ประการ คือ 1.ด้านจิตใจท าตนให้เป็นที่พ่ึงตนมีจิตส านึกท่ีดี สร้างสรรค์
ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอมเห็นแก่ประโยชน์รวมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 2.ด้าน
สังคมแต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกันเชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอิสระ 3.ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมรู้จักให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งหาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน    4.ด้าน
เทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆ มีทั้งดีและไม่ดีเราต้องแยกแยะบน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ ความประหยัด และสภาพแวดล้อม
รอบตัวเรา และควรพัฒนาเทคโนโลยีจาก      ภูมิปัญญาของเราเอง 5.ด้านเศรษฐกิจแต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิม
รายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย     ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นส าคัญ
และยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจและหน้าที่ใน
การบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 67 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษาแนวทางในการ
บริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาศึกษาและประยุกต์และปรับใช้ในพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ดีกินดี  มีความสุข    องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาดังกล่าว 
จึงได้โครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และกลุ่มอาชีพ    เพ่ือน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้มีความ "พออยู่พอกิน" และมี
ความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตน
ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสนิยม ร่วมกันสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งของครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์  

                   3.1เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป 
                   3.2เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และทัศนคติที่ดี น าความรู้
ประสบการณ์จากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กับกลุ่มท่ีรับผิดชอบต่อไป  
                  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ          ไม่
ฟูุงเฟูอ ทะเยอทะยาน ด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ต้องคิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย 
                  3.1 คณะผู้บริหาร 

3.2สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
3.3พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
3.4 กลุ่มอาชีพ                                                                                       

5 ระยะเวลาด าเนินการ 
                    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)                                                            
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
                          - ประชุมชี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
                          - ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
                          - ขออนุมัติจัดท าโครงการอบรมติดต่อประสานงานวิทยากรสถานที่พักและสถานที่ศึกษาดูงาน  
                          - เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์  
                          - จัดอบรมโดยวิทยากรผู้มีความรู้ 
                          - เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
                          - ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ     
7. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ   
                   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
8. งบประมาณ 
                   100,000 บาท 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                   10.1 ผลผลติ : บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพ่ิมพูนความรู ้
พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ มีความเข้าใจสามารถด ารงตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    10.2 ผลลพัธ์ : บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80  มีความรู้
ความเข้าใจสามารถน าองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  

 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
         โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแวงน้อย(กิจกรรม “เด็กไทย โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา    ที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ     ในกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล    มีหน้าที่ต้องท าในเขตต าบล 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้   มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลแวงน้อย (กิจกรรม “เด็กไทยโตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน    เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กและเยาวชนต าบลแวงน้อย  จ านวน  ๑๔๐  คน 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

7. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ล าดับที่ 1 

1. ชือ่โครงการ  

การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์

ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดี
และรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปขันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญ
เพ่ือท าให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประซาซนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปขันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ 
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้
ค่านิยมท่ี ไม่ถูกต้องเซ่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคม
ในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อด้านการ
ทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก่ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด 
ตามพระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธคักราช ๒๕๓๗ และแกไซเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
และมาตรา ๖๗ ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขึ้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประซา
ซนในห้องถิ่นของตนเอง ตังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งซาติ พุทธคักราช ๒๕๔๒ และแก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัป

ขัน และการโกงทุกรูปแบบ 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยืดมั่นในการท าความดี มี

ความ ซื่อสัตย์สุจริต 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝักฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อ

ถึง การต่อต้านการทุจริต 
๓.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

๔. เป้าหมาย 
เซิงปริมาณ 
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 
เซิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปขันที่เกิดขึ้นและ 
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พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขันและการโกงทุกรูปแบบ 

๔. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
๕.๔ ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยก าหนด 
๕.๕ ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
5,000 บาท 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าศวามดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ

ต่อต้านการทุจริต 
๑๐.๔ เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยูเ่ป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ     ที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่
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ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง ที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง 
จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย 
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  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากร  ที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็ น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น   
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล             ไม่น้อย
กว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ไม่
ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านั ก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน   มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๐ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา ๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ มาตรา ๖๐/๑ 
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง            มี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้                    รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา
ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงาน
ส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล     เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  งานบริหารทั่วไป   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมีกิจกรรมควบคุม
ให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับ          ผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น                           การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑       ที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
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  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน     เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ    อย่าง  มี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
  6.๓ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  6.๔ จัดให้มีปูายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงาน” 
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๔๕๖ มาตรา ๖๖ – ๖9 และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพให้กับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างจ้างของทางราชการ 
   3.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
นโยบายของรัฐบาล 
   3.๓  เพ่ือปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อทรัพย์สินของทางราชการ 
     3.4  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการตรวจการจ้าง   
4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชนระดับหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
          6.๑ กองคลังเสนอขออนุมัติโครงการประชุมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง     
  6.2 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้น าหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้แทนขุมชนเข้าร่วมประชุม 
    6.3 ด าเนินการตามโครงการ. 
  6.4 รายงานผล 
7. สถานที ่
   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

8. งบประมาณ 
         ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
10. ผลคาดว่าจะได้รับ 
  10.๑ ประชาชน  มีความรู้ และเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการในตรวจการจ้าง 
   10.๒ มีเครือข่ายเกิดขึ้น  สร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้แทนชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิด
และวิธีการปฏิบัติงาน 
  10.๓ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  ท าให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
และได้รับประสิทธิภาพสูงสุด   
   

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม       (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๖๖ – ๖๘ และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมศักยภาพให้กับประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑เพ่ือเสริมสร้างประชาชนและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในขบวนการจัดซ้อจัดจ้าง การควบคุมและตรวจรับงานจ้าง 
    ๒.๒ เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ทราบถึงปัญหาและช่วยแก้ไข
ปัญหาในการควบคุมและตรวจรับงานจ้าง 
      ๒.๓เพ่ือให้ประชาชนและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร 
ในการปฏิบัติงาน   
4. เป้าหมาย 
   ประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยที่ต้องตรวจรับการจ้าง 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
         4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
           6.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   6.๒ ประชุมคณะท างาน 
   6.๓ ด าเนินการตามก าหนดการ 
       6.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 
7. สถานที ่
    องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
8. งบประมาณ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    10.๑ ประชาชนและข้าราชการ/พนักงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความรู้ 
ประสบการณ์ และในการจัดซื้อ จัดจ้างและคณะกรรมกาตรวจรับงานจ้าง 
     10.๒ มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจ้างและคณะกรรมกาตรวจรับงานจ้างร่วมกัน 
     10.๓ มีเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและข้าราชการ/พนักงาน มีการเชื่อม
สัมพันธไมตรี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
     10.4 ประชาชนและข้าราชการ/พนักงานมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ในการ  ด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้สั้นลงมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแวงน้อย 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด         ที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือด าเนินการอ่ืนใดของ
ผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน    องค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์    ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ    การอ านวยความสะดวก และ
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริ หาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้ การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น
ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการ
มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๑ เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 
พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ มีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 58/3  นายกองค์การบริหารส่วน
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ต าบล มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ มาตรา 60 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่
มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ขอนแก่น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ 
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  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ล าดับที่ ๑ 
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และให้บริการ

ประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับ
การประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร 
พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช   ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและ
ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี้ 
   ประการที่ ๑ คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ ๔ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย       ของตน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว     จะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ 
  

 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามา          ซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิด
ความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
หน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม      ที่พึงละเว้น 
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  ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่ การประกาศ
เกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล 
คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความ
แตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

 ๓.การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญคือ            ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและชัก
น าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

 ๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณา เป็นต้น ทั้งนี ้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วมในการ
คัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

 ๖. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วิดีทัศน์ เป็นต้น 

 ๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือการให้
หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานด้วยตัวของ
เจ้าหน้าที่เอง 

 ๘. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย นั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือเสนอองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์                
 ๓.๑  เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

  ๔.๒  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ปีละ ๑ ครั้ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๖.๒  เพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๖.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อย  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
   ๖.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 

 ๖.๕  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๖  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๖.๗  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ  

 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

๒. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันลังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ตามที่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  และองค์กรที่ให้ 
การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมบริการสาธารณะ  ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญ
ก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน สืบไป 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล ที่ให้การสนับสนุนการด่าเนินการกิจกรรมด้านบริการสาธารณะ ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมซน 
ลังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป ๓.๓ เพ่ือ
เป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

 ๔. เป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลแวงน้อย 

๔. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประซาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาธารณะ 
๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มิจิตสาธารณะ 
๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจิิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๑๐. ตัวชี้,รัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มิจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ    

 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประซาซนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี 

๒. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต

แก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย ้าแนว
ทางการ แก่ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะชอง
สวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษ
ตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน น่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลด
รายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เริ่มจาก การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลแวงน้อย คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุน
ในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้จัดท ากิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจ าศูนย์
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

เรียนรู้ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

๔. สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์เรียนรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

๔. วิธีด าเนินการ 
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลแวงน้อย 
๕.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเช้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดจาก

เปูาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จ านวน 50 คน 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลแวงน้อย 

ได ้
๑๐.๓ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกร 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการ
ทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กร        ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็น
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

การสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 
๑. ชือ่โครงการ  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 

ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น  

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/ผู้อ านวยการกองคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อหักห้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ผู้อ านวยการกองคลัง ปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างข้าไม่เกิน ๔5 วัน นับจากรับที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.
ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๔๕ รัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๔๔๘ 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ือความโปร่งใส และ
ปูองกันการทุจริต  

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

๖. วิธีด าเนินการ 

- ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯภายใน
ก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง /งาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง        ธรรมาภิบาลในการ
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้น    มิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ      ประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการภายใน 5 วัน 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้          
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย  ให้บริการ โดยมี เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการ
ที่ก าหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 

ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย   
 

2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540           ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. เป้าหมาย 
  1. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย  จ านวน 1 เล่ม 

  ๒. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร    เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
  6.๒ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๓  เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ 
 

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 25๖๐ เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  ๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างาน        ที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน
คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย 
การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย   
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  ๖๐  คน 
  ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้น
ไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น       ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๓) แผนการด าเนินงาน      ๔) แผนอัตราก าลัง 
๕) แผนการจัดหาพัสดุ       ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน   ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี   
๑๒)  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

๑๓)  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
3.2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความ
โปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ      จัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
 ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม     (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย  ได้งา่ยและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน 

   ๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
๗. หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 

   ๘. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของอปท. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้
ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน 
ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนได้รับทราบ    โดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ,  สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ให้ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบอย่างกว้างขวาง 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
  4.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.๔ ปูายประชาสัมพันธ์ 
  4.๕ เสียงตามสาย 
  4.๖ อ่ืนๆ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนิน 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน 
หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
   น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล เคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทั้งหมด 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลแวงน้อย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อย่างทั่วถึง 
  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลแวงน้อย  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความต้องการด้าน
สาธารณูปโภคของประชาชน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระ
ของประชาชนเป็นส าคัญ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ     มีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
๖. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
  ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-499-533 ทางโทรสารหมายเลข 043-499-335  
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย ์

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ล าดับที่ ๑ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
ที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้ อง
รับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขึ้น 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และ
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา           ที่ ประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน ๑ คณะ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  บางต าแหน่ง  ใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  (2) และข้อ 
9 ที่ก าหนด 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลแวงน้อย  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ซื่อโครงการ    มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ห้าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน 

๔. วิธีการด าเนินการ 
๔.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ในหลายๆ ส่วน เซ่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เซ่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๔.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความ
เข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๙. ตัวช้ี,วัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวง

น้อย 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน

ของ หน่วยงานห้องถิ่นของตนเอง 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้จัดท ากิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ขึ้น 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย   
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน    2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ        2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผล
การประเมินใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯก าหนดองค์การบริหารส่วน          ต าบลแวง
น้อย  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ า ทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม  เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ล าดับที่ 1 

๑. ซื่อโครงการ                                                                        

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 

หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการ
บริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุม
ด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม  ่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่าไม่การด าเนินงานที่ไม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม  ่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมลับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมกา รติดตาม
ประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ ้าช้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน 

๓.๒ เพ่ือให้ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบล้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ 
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ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวช้อง 
๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ 

หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบล้วน 

๔. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระตับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท า
ให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๔. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเม่นผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๖ 
๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ

และ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหาร 

๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย / ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือไต้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

๑๐. ตัวชี้,รัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ไต้ด าเนินการแก้ไข 
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวช้องคับการควบคุมภายใน 
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวช้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน      (ร้อยละ 

๘๐ ในระดับมาก) 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ล าดับที่ 1 
๑. ซื่อโครงการ   

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนด 
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ก าหนด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้ น
เงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย 

- มีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเอง

เห็น ว่าไม่เป็นธรรมไต้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องไต้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้

ต้องไมก่่อน จันที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลซองการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูล
การลา เป็นต้น 
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- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝุายบริหารทั่วไป ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อย  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั่งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว
ได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่าย การหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ล าดับที ่1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง    ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลแวงน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
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6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการจัดหาพัสดุ 
ล าดับที่ 1 

๑. ชื่อโครงการ  

   โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ

บริหารสัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๔๓๔ และที่แก่ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจ เงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไวในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่ เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดขอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ แล้ว 
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล อ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดขอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญ ให้ประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๔. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
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๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔61 – ๒๔64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

๑๐. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็ นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  5  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย  จ านวน 25 คน รวม  30  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เข้ารับการอบรม 
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
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การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   

   6.4 งานบริหารทั่วไปด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร     
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบล             
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบล และลดการทุจริต 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จงึได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ทุกคน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีการด าเนินงาน 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่ น การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้
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  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลแวงน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เรื่อง   เจตจ านงในการต่อตา้นการทุจรติขององค์การบรหิารสว่นต าบลแวงนอ้ย 

อ าเภอแวงน้อย  จงัหวัดขอนแกน่ 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม           
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เ พ่ือปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                 
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการนั้น  

คณะรฐัมนตรไีดม้ีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 4 ป ี และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อตา้นการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกดิเปน็รปูธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบตัิการปอูงกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจรติของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแวงน้อย ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทกุภาคสว่นในการต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบอย่างเข้มแขง็ เพื่อให้ประเทศไทยเปน็ประเทศที่มี
มาตรฐานความโปรง่ใสเทียบเท่าสากล ภายใตว้ิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทัง้ชาติตา้นทุจริต 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขี้างหนา้ จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสงัคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุริตทุกรูปแบบ  โดยได้รบั
ความร่วมมือจากฝุายการเมอืง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนข์อง
ชาตแิละประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกัดิศ์รแีละเกียรติภูมิในด้านความโปรง่ใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อยจึงประกาศเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจรติของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ ยึดถือและปฏิบัติควบคู่
กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส 
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บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 

      1.  บรหิารงานและปฏบิัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถกูต้อง เสมอภาค โปรง่ใส และเปน็ธรรม 
                2.  ปลูกฝงัค่านิยมและทัศคติใหบุ้คลากรในสังกดั  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคณุธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบตัิงานและการด าเนินชวีิต 
 3.  ด าเนินการจดัซือ้ จดัจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปดิ
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทกุรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจง้ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจรติ ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแวงน้อย 
 5.  กรณีพบการทุจรติจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจรงิจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่         พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายหนูกาลน์   นบิุญท า) 
    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแวงน้อย  
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ค าสั่งองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงนอ้ย 

ท่ี         /๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจรติ  

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวดัขอนแก่น 
------------------------------------------------------ 

     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -
2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี      ธรรมาภิบาลและการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และ
เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรฐัมนตรไีดม้ีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการ
ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบตั ิ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 4 ป ี และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อตา้นการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
จึ งก าหนด ให้ จั ดท าแผนปฏิบั ติ การปู องกั นการทุจริ ตขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น  4  ปี                     
(พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ                   
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ต่อไป เพ่ือให้เกิดการบูรณา-การความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
      ในการนี้  องคก์ารบริหารสว่นต าบลแวงน้อย  จึงมคี าสั่งแตง่ตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ปูองกนัการทุจรติ ขององค์การบรหิารสว่นต าบลแวงน้อย  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ประธานคณะท างาน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  99 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  รองประธานคณะท างาน
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   คณะท างาน 
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ     คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร    คณะท างาน 
9. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
10. นักทรัพยากรบุคคล     คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      1 .  ศึ กษาวิ เคราะห์ท าความ เข้ า ใจกรอบแนวคิด ในการจัดท าแผนปฏิบั ติ การ            

ปูองกันการทุจริต 
      2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
      3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
      4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที ่          เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

(นายหนูกาลน์   นิบุญท า) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
 


