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คำนำ 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้อย่างทัดเทียม และจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ไ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีและมีคุณค่า 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่ งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ได ้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่ วนตำบล
หนองแม่นา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ ้น เพื ่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลุยทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 
69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ
อีกประการหนึ่งด้วย 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ             
ในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู ้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ ่น ทั ้งนี ้การ
ปฏิบัติงานและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซึ ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทจุริต
อันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งทางคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ            
แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน              
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต              
ขึ้นได้ ประกอบนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลัก
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของ
รฐับาล 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริตกับ
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗                 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วย                
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น Intergrity and Transparency Assessment (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖0 โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน 
ป.ป.ช. เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base)
และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย                
ทั้ง 7,๕๗๑ แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และนำผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็น
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                        
พ.ศ. 2542 

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการป้องกันและแก้ใข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้จัด
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
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ทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ พ.ศ. 2561 – ๒๕6๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา            
และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาใช้เป็นกรอบแนวทางในการคำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบ
ราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
ปัญหาผลประโยชน์ซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕6๔)                       
เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นา อันจะเป็นการเพิ ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก               
นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดเพชรบูรณ์ใสสะอาด 

วิสัยทัศน์ 

“หนองแม่นาตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย มีน้ำใช้อย่างท่ัวถึง เยาวชนห่างไกล 

ยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1. การสร ้างจ ิตสำน ึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการฝ่ายการเมืองและ
ฝ ่ ายประจำขององค ์ ก า ร
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

1. โครงการบร ิหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

 

2. การสร ้างจ ิตสำน ึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการตามแนวพระราชดำริ
และพระราช เสาวน ีย ์ เก ี ่ ยวกับ                  
ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ ์  ฟ ื ้ น ฟู ป ่ า ไ ม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

 

3. การสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1 .  โ ค ร ง ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม ส า ย ใ ย
ครอบครัว 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

รวม 3 โครงการ 20,000  

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 .  แ ส ด ง เ จ ต จ ำ น ง ท า ง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การท ุจร ิตของผ ู ้บร ิหารองค ์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

2 .  มาตรการสร ้ า งความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

3. มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

1. ก ิจกรรมการลดข ั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

4 .  กา ร เ ช ิ ดช ู เ ก ี ย ร ต ิ แ ก่
หน ่วยงาน/บ ุคคล ในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่สตรีดีเด่น 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

5. มาตรการจัดการในกรณีได้
ท ร า บ ห ร ื อ ร ั บ แ จ ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

รวม 5 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ ำนวยคว ามสะดวกแก่
ประชาชน ได ้ ม ี ส ่ วนร ่ วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

2. การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื ่อง
ร ้ อง เร ี ยน/ร ้ องท ุกข ์ ของ
ประชาชน 

1. โครงการการดำเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข ์

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

รวม 3 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1. มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที ่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

1. โครงการจัดทำรายงานการ
ควบคุมภายใน 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

2 .  ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ใ ห ้ ภ า ค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏ ิบ ั ต ิ ห ร ื อการบร ิหาร
ราชการ ตามช่องทางที ่สามารถ
ดำเนินการได ้

1 .  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร จ ั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

3.  การส ่ ง เสร ิมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท ้ องถ ิ ่ น ให ้ ม ี บทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้านการทุจริต 

1 .  มาตรการ เฝ ้ า ร ะว ั ง ก า ร
คอรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.64 - ก.ย.65 
(ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

รวม 4 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รปัชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน               
ในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชัน              
ลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้าง
ทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงคำนิยมไปในทิศทาง
ที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการ             
มีส่วนร่วมของประชาชน ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก            
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำ
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น 
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบ
ธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไก่ในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์
แนวทางหรือวิธีการดำเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้นเมืองและ
สังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา         
จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมและจริยธรรม 

๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ 
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. เป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๖. วิธีดำเนินการ 
๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลาย  

ป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลด
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ ่มโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมี
ความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่
จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้
ดำเนินการด้วยวิธีที่เรียบง่ายและประหยัด คือ แนวคิดเรื่ อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง” 
ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ทำอยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้”  
หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ 
ฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่ งเสริมการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้งไม้ยนืต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 

๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา และพื้นที่ทั้งหมดในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ 

๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. 
ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา และ
แหล่งน้ำในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีการดำเนินงาน 

๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 
(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
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๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน 
(กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 

๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 

๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกตันไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำ คูคลอง 
ทำความสะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นา 

๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน และ
ชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณดำเนินการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เก ิดกล ุ ่มอาสาสม ัครพิท ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่ งแวดล ้อมในช ุมชนเพ ิ ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่                      
คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจาก
สังคมเล็ก ๆ ก่อนคือ สถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม
แล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ เช่น                  
ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควรปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้เล็งเห็น
ความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและ
โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่าง
ผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่  ปรองดอง 
และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยง      
ที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
๓.๓ เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในต้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกัน            

ในสังคม 
๓.๔ เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการมีจ ิตสำนึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ของตนเองและ                          

การมีส่วนร่วม 
๓.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
๓.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ครู  พนักงาน

ส่วนตำบล ลูกจ้าง 
๕. พื้นที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน 
๖.๒ จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 
๖.๖ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
๖.๗ ดำเนินการตามโครงการ 
๖.๘ ติดตามและประเงินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำนิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึง

ประสงค ์
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
๑๐.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
๑๐.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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๑. ชื่อกิจกรรม : ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ   
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ      
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์ร ักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ตรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0 ในปี พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน                   
ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที ่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น                      
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระตับเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CP) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง                            
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก     
ในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการกำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็น
เวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอย
บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และ
หากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วย
ราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอก               
ลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ             
ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจาก
การทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส        
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบันเมืองที่ดีหรือหลั กธรรมาภิบาล บังเกิด
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ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาดรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมฟ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทจุริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 

๕. ฟื้นที่ดำเนินการ เขตรับผิดขอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
6. วิธีดำเนินการ 

๖.1 ประกาศเจดจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองม่นา 

๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ

ทุจริตของบุคลากรองค์กการบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื ่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ               
ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื ้อจัดจ้าง การตรวจสอบ       
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๗0 เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทาง
ราชการ ในเรื่องที่เกี ่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้ นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทาง
ราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๓ ที ่กำหนดให้การจัดซื ้อ จัดจ้าง ให้ ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและ                  
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ ่น จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญตัิ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย 
5. พื้นที่ดำเนินการ เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
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- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
๖.๒ นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต.  ได้แก่     

ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๔ ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ของโครงการ             

ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน            
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดชั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการ
ทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.๓ เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ดำเนินการ เขตรับผิดขอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื ่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการป ฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓ ประกาศลดขั ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายก อบต. มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อม 
ทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าว             
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณดำเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกกอง/สำนัก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
1๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1๐.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่

๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
1๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
1๐.๔ ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ

ทำให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากสและ
ระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็น
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณที ่ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ 
ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคม
เป็นวันสตรีไทยของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่
เจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้อง
ทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๕๓๗ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการ
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิด
ชูเกียรติผู้ที ่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัล
สตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กบัสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๒. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นขัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู ้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ                    

การสาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วโป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ 

๓.๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กำลังใจในการบำเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รบัการคัดเลือกเป็นสตรีตีเด่น จำนวน ๑ คน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้หมู่บ้าน/ชุมขนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นาทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในขั้น ต้นมายัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
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๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ 

๖.๕ ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จำนวน 1 ครั้ง/ปี 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผลผลิต  
- สตรีดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการยกย่อง              เชิดชู

เกียรติ จำนวน ๑ ราย 
๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- สตรีดีเด่นผู้ใด้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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๑. ชื่อกิจกรรม : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี
ในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที ่เกิดขึ ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการ
รับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อนำไปสู ่องค์กรที ่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นา จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการ 
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้
สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๖.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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๑. ชื่อกิจกรรม : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน

ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ณ ที ่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที ่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ ว่า                
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ 
โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา โดยมีงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จำนวน ๑ แห่ง 
5. พื้นที่ดำเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา (ภายในศูนย์บริการ
ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา) 
6. วิธีดำเนินการ 

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหา พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพรให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
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1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและ             
มีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ ไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์     
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา 

๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
กับประชาชนในพื้นท่ี 
๔. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้
๕. วิธีดำเนินการ 

๕.1 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓ นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ

จำเป็นและเร่งด่วน 
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. วิธีดำเนินการ ให้บริการในวันเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั ้งแต่เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.           
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 

๖.๑ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๕๖-๙๒๔-๒๓6 
๖.๓ ทางเว็บไซต์ www.nongmaena.go.th 
๖.๔ ทางไปรษณีย์ที่ทำการ อบต.หนองแม่นา หมู่ ๕ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 
๖.๕ กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้

มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

10.๒ สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
10.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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1. ชื่อกิจกรรม : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้มี กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)      
ให้มสี่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน 
๕. วิธีการดำเนินการ 

๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นาอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นาในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ                      
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื ่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ              
เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจ ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการดำเนินการ ทุกปีงบประมาณ 
๗. งบประมาณดำเนินการ ไมใ่ช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
9. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแม่นา 

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน            
พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อ     
ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้ น
ปีงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นา จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด เป็นประจำทุกปี 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล   
หนองแม่นา 

2. เพื ่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล           
หนองแม่นาทราบตามแบบที่ระเบียบ ๆ กำหนด 

๓. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
5. พื้นที่ดำเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ

ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม           

เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบ         
มีเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. 2545          
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองแม่นา                       
จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ     
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื ่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วม           
เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ ื ้อจ ัดจ้างขององค์การบริหารส ่วนตำบลทุกขั ้นตอน                 
ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น                 
เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประซาชนเป็นสำคัญ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

2. เพื ่อป้องกันการทุจริตในด้านที ่เกี ่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล                     
หนองแม่นา ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
5. พื้นที่ดำเนินการ เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีดำเนินการ 

๑. คัดเล ือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื ่อเล ือกตัวแทนชุมชนเข้ าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างชื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๓. จัดประชุมให้ความรู ้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื ้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจา้งอย่างละเอียดและถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นามีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็น
กลไลสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความนำเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา        
จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการของฝ่ายบริหารขึ้น       
เพื ่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม                 
เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของ อบต. เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้              
อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

๔. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จำนวน ๑0 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๖. วิธีการดำเนินงาน 

๑. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง  ๆ เช่น การจัดซื้อ     

จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นา 
๗. ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อกิจกรรม : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประขาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที ่สาธารณะเพื ่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง             
ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค ์ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
5. พื้นที่ดำเนินการ เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
6. วิธีดำเนินการ 

๑. จัดประชุม/อบรม คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชัน 

๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวั งการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ ความเข้าใจเรื ่องการคอร์รัปชันและสามารถรวจสอบการ                  
คอร์รัปชันได้ 

๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์ รัปชัน 
ในระดับ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


