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คํานํา 
   การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง ตอเนื่อง ทาใหเกิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสาน
ความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนา
คนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ัง
เขาใจวิถีดาเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา    

          ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวน
รวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

         เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   (พ.ศ. ๑๕๖๒ 
– ๒๕๖๔ ) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง 
คสช. ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติ 
ดวย  
 
 
 
 
                               
 
 

                                                                                        งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
                                                                                           สํานักปลัด  
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สารบัญ 
 
เนื้อหา หนา 
สวนท่ี ๑  บทนํา  

        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร  
        หลักการและเหตุผล  
        วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  
        เปาหมาย  
        ประโยชนของการจําแผน  

สวนท่ี ๒   แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
        บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) แยกตามมิติ  
        มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
        มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
        มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

สวนท่ี ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ   
        มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
        มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
        มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
        มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

ภาคผนวก  
- สําเนาประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)   
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.

๒๕๖๒-๒๕๖๔)  และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองคกร 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

         สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายท่ี
ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําให
เกิดการทุจริต 
    ๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน 
ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ ทุจริต
มากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี

บทนํา 



เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง 
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี ตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน 
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และ
มีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน สวนรวม  

  ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน 
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด เห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

๒.หลักการเหตุผล  
       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา ลําดับตน ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน ในสงัคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมวาเปนองคกร
ท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัด
โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๘ จาก 
๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และ
ลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ 
ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง แมวาในชวงระยะท่ีผาน
มา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปน
ประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แต
ปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของ
สังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดาน



การทํางานท่ีไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ
พยายามท่ีไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
          ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรร
มาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ี
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้  
         ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perception                 Index 
: CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการท่ีมีความโปรงใส 
สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ี
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง เทศบาลตําบลหนองสรวง   จึงไดจัดแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือใหทุกหนวยงานใน
เทศบาลตําบลหนองสรวง  ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการทุจริตของเทศบาลตําบลหนองสรวง  
ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยางตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค และ
ปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเรื่อง
ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่อง
โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดย



ประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได และเปนไปตาม
แผนจังหวัดกาฬสินธุใสสะอาด  
 
  วิสัยทัศน 
“สงเสริมการเกษตรแบบย่ังยืน พลิกฟนศิลปะและวัฒนธรรม เลิศลํ้าดานบริการ สรางงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยึดแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ใหเปนเมืองท่ีดีและนาอยู” 
   พันธกิจ 
  ๑. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี อาชีพรายไดท่ีม่ันคง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครัวและ
สังคมมีสุข มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ขจัดปญหาความยากจน  แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข และการสงเสริม/
สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูพิการ  และผูยากไร  ตลอดจนการสงเสริมการทองเท่ียว 
          ๒. การจัดใหมีน้ําบริโภคท่ีสะอาด  น้ําอุปโภคท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ  และการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  ให
มีคุณภาพใชอยางท่ัวถึงและเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 
          ๓.  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  สงเสริใหสังคมเปนแหลงภูมิปญญา ตลอดจนการจัดระบบ
ขอมูลขาวสาร  และการจัดการ/สงเสริมศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๔.    กรจัดบริการสาธารณะท่ีดีอยางท่ัวถึง  ตลอดจนการวางผังเมือง 
    ๕.  การสงเสริมละการพัฒนาศักยภาพ  องคความรูแกประชาชนในระดับครอบครัวหมูบาน  ใหมีจิตสํานึกมี
ความตระหนักในความรวมมือ  และการบูรนาการการหาแนวคิด  แนวทางท่ีจะรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ 
ของตนเอง เพ่ือนําสูความเขมแข็ง 
          ๖.    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๗.   การสรางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดี  หารทํางานเชิงบูรนาการ  สรางความโปงใสเปนธรรม  
ตอกลุมและองคกรในตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 
๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
   ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance)  
   ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
๔. เปาหมาย  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก ประชาชน



ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ของขาราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรบัจากทุกภาคสวน 
 
๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ ตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ี มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน 
การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน เครือขายใน
การเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๒ 
 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปองกนัการทุจริต  (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 



สวนที่ ๓ 
 

 
 
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น”  
๑. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 
๓ ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 
๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการ
ปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ 
ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมให
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด 
และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมา
เปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวน
ใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหาก
จะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน 
เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา 
แมวา โอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางาน
ในหนวยงาน ราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



ข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมี
ความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยาง
เห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงาน
ดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล   
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุม
พ้ืนท่ี ท่ัวประเทศตอไป  
๒. วัตถุประสงค  
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผน 
ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ๓.๑ ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  
๓.๒ มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน                     อยางนอย ๑ ครั้ง  
  ๓.๓ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔  ป  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๕.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ๕.๒ ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
  ๕.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  ๕.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  ๕.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  ๕.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  ๕.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  ๕.๘ รายงานผลการดําเนินงาน  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
๙.๑ ผลผลิตมีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  มีการประกาศเจตจํานงการ
ตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง  มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ  
๙.๒ ผลลัพธ  การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได  ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)  
๑. หลักการและเหตุผล  
   พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดย
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน ธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม ของพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการ
สรางความโปรงใสในการบริหารงาน บุคคลข้ึน  
๒. วัตถุประสงค  
๒.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๒.๒ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 ๒.๓ เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
๒.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพไดคน
ดี คนเกงเขามา ทํางาน  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ 
 มาตรการ  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑ กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/ 
 เงินเดือน  
 ๒ นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
  ๓ ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล   
  ๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   



๙. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ  
    ๑ ผลผลิต  
     – มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
 ๑ มาตรการ  
    - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลัก 
   ธรรมาภิบาล  
     ๒ ผลลัพธ  
    - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน 
   ตําบลไม    นอยกวา ๙๐ %  
    - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ 
   บริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓  
    - การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถ 
   ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 
 
๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ  
๑. หลักการและเหตุผล  
    องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจาย
อํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝาย
ตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการ เพ่ือให
เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  ท่ี
กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล  กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจางมี อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของ นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหปลัดเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจาง   รอง 
จากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ให
เปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน  ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล



มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด xxx เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดxxx ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสราง
เง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ข้ึน  
 
๒. วัตถุประสงค  
๒.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ 
ของประชาชน  
   ๒.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
   ๒.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
๒.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ตําแหนงหนาท่ีราชการ  
 
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔  ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา สวน
ราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   

๕. วิธีดําเนินการ  
๕.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ  
๕.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๕.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๕.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
๑  ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน    จํานวนไมนอยกวา ๔  ฉบับ  
๒ ผลลัพธ  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาด
อํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน”       
 ๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา
ผลงาน ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบล  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนขาราชการ พนักงาน  พนักงานจางของ ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือน  
๒. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต ขาราชการ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
   ๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโดย
ประกอบดวยนายกองคการบรหิารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบ งานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ  
   ๕.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปฏิบัติราชการ  
   ๕.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
   ๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปงบประมาณ     
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ งานบุคลากร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
 



๔. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาจัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ี เก่ียวของ  
   ๒.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ (หวงวันท่ี ๑ ตุลาคม  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๙.๑ บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี 
เก่ียวของ  
๙.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง เดียวกัน  
   ๙.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
 
 
๕. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
   ๒.๒ เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  



   ๒.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
   ๒.๔ เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   ๒.๕ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   ๒.๖ เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ๓.๑ หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
    ๓.๒ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
๕.๒ จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ  
   ๕.๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
   ๕.๔ สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   ๕.๕ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
   ๕.๖ รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
   ๕.๗ เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๙.๑ ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
   ๙.๒ ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
๙.๓ ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน 
ประโยชนกับประชาชน 
 
 
 

๖. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  
   ๒.๒ เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   ๒.๓ เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  



๕.๑ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหา 
พัสดุ  
๕.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู 
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ๙.๑ มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
   ๙.๒ มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
   ๙.๓ มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
๗. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการ
จัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจ
และการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไปตามการปฏิบัติงานตาม
อํานาจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท่ี
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชน
ระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือให ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – 
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบล  
   ๒.๒ เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลัก               ธรร
มาภิบาล  
   ๒.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  



   เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ี
ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ หอกระจายขาว  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และหมูบานตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
   ๕.๒ นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ หอกระจายขาวประจําหมูบาน หนวยงานราชการ เปนตน   
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
    ๙.๑ ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง  
    ๙.๒ ผลลัพธ  
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ของโครงการท่ีจัดซ้ือ จัดจาง
ท้ังหมด  
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน – สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือ
จัดจางได  
 
 
 
 
 

 ๘. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลือกปฏิบัติ  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนา และแจงผล การ
ดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ี 
เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และ



กําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ี
ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, 
ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริม
กีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสขุ, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตร,ี 
ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานการศึกษา และดาน
การจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึง
การอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน่  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ  
   ๒.๒ เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/ทุกกอง  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ ทุกสํานัก/ทุกกอง/องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบาย
น้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, 
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดลอม, ดานการศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  
   ๕.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  
๘. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/ทุกกอง   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
๙.๑ สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  
    ๙.๒ ไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  



๙. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจ  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการ 
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความ พึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ขององคการบริหาร
สวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวม
ของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ โดยใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะ 
ของตัวชี้วัดท่ี ๑ มิติท่ี ๒ มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงาน  จาง อีกท้ังเพ่ือ
เปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมี 
โครงการนี้ข้ึนมา  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความ
พึงพอใจ  
   ๒.๒ เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ โดยยึด ประโยชนสขุของประชาชน  
   ๒.๓ เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   ๒.๔ เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
   จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ 
ครั้ง ตอป  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   ๕.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ี
กําหนด  
   ๕.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ  



   ๕.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
   ๕.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
   ๕.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ  
   เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวกับงานรับรองและพิธีการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจ งบประมาณ 
๒๕,๐๐๐ บาท/ป  
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ๙.๑ ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน ๑ ฉบับ  
   ๙.๒ ผลลัพธ  
    – ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
    - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 
 
๑๐. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการตดิตอราชการ  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับ
บริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง ความตองการเกิดความลาชา
ไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของ
เจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการ 
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี และใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูล
ขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ ไดรับการตอบสนองความตองการ นั้น 
   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันใน
การใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรม การใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ  



 
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอ
ผูมารับบริการ  
   ๒.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  
   ๒.๓ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
   ๒.๔ เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ
กระทําการ ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
   ๕.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
   ๕.๓ จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
   ๕.๔ ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช
บริการตามลําดับคิว  
   ๕.๕ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
   ๕.๖ สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง แกไขการ ใหบริการอยางมีคุณภาพ   
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/ทุกกอง ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ๙.๑ ผลผลิต มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ  
   ๙.๒ ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ ๗๐ ของผูมาขอรับบริการ 
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
๑. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ  
    ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดใหความสําคัญในการ
สรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนํา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม 
แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหง
พระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการ
จะตองดําเนินการโดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวน
ราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ี
ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลย
พินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการ ตรวจสอบ
เพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ 
ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการ
บริการของ หนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมี
ความเปนธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ  
   ๒.๒ เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปน
ตน  
   ๕.๒ จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ
ดําเนินการให ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
   ๕.๓ จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดให
มีกลองวงจรปด ภายในสถานท่ีใหบริการ  
    ๕.๔ จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู
พิการ     
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมไดเบิกจายงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม  องคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
 



๒.๓  มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
     ๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
๑. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให
องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ี ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกปนั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและ
ความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยาง
นอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุง 
กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนาตามกฎหมายเปนสําคัญ  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   ๒.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
   ๒.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
   ๒.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหสั้นลง  
   ๓.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
   ๓.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
   ๓.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
   ๓.๕ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
    ๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๕.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา  
   ๕.๓ ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ   



   ๕.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   ๕.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ๙.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของ เจาหนาท่ี  
   ๙.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
   ๙.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   ๙.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
 
 

๒. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๑. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปน ท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๒. วัตถุประสงค  
   ๒.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   ๒.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนได  
   ๒.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ
ประชาชนผูมาติดตอ ขอรับบริการ     



   ๒.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงาน ได  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และผูท่ีมาติดตอราชการกับ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   ๕.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๕.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  
   ๕.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  
    - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  
    - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  
    - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
    - จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน  
    - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ  
    - จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
    - การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   ๕.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  
   ๕.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน
การจัดทํา โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม องคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ๙.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
   ๙.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  
   ๙.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับ บริการ  
   ๙.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
 
 
 



๓. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
๑. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น 
ก็เพ่ือเปนการ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการ ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
๒. วัตถุประสงค  
   เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
๓. เปาหมาย  
   คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ปลัด หัวหนาสวนราชการ  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
   ๕.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 
ปลัด  หัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
   ๕.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   ๕.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ปลัด  หัวหนาสวน
ราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

๔. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลาย
ประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว         
การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติ 
มิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล    



ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี 
 ๒.๒ เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ    องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕.. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา 

 ๕.๒ ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 

๕. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลง
อาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกองคการ
บริหารสวนตําบลก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมา
ได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนไป
อยางรอบคอบ 

 ๒.๒ เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 



๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ เขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ   กองชาง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๖. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร-สวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบล  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหาร - 
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจาง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล       ท่ี
ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได 



 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ    การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 ๒.๒ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 ๒.๓ เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๒.๔ เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 
 

๓. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา
สวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลดัองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 ๕.๒ จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๕.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๕.๔ ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔  ฉบับ 

 ๙.๒ ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับด ี

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 



 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมูบาน 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและ
แกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 

 เนื่องจากคณะกรรมการหมูบานท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละหมูบานตางอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกัน    การ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยอง
เชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถ่ิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมูบาน    ท่ีอุทิศ
เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการหมูบานท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ
หมูบานมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  
 ๒.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการหมูบานท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและ
กําลังใจ 

๓. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระการ
ดํารงตําแหนง  

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมูบานท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  
 ๕.๒ จัดทําประกาศเกียรติคุณ 

 ๕.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมูบานในการประชุมเวทีชาวบาน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 

 

 



๙. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ ์
 ๙.๑. ผลผลิต 

 - คณะกรรมการหมูบานท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ ๔ ป ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

 ๙.๒. ผลลัพธ 
 - คณะกรรมการหมูบานผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับด ี

 - มีคณะกรรมการหมูบานตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบทุจริต 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม       
แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน      
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

 ๒.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัต ิ

 ๒.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 ๕.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๕.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 



๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 

๒. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองโน” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน   
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดให
สวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ    
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโนกับปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป        เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง เปนไปอยาง     
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 ๒. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๓. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 ๔. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ       



ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี ้
           - การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
           - การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
 - การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
- การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
- การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
- การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑. ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
 ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด      
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 ๓. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 ๔. วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 ๕. ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

๕. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดเียี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง ๑ 

 
 



๓. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนเมืองพัฒนา เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย 
โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลวแต 
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด     
เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 
 
 

๕. วิธีดําเนินการ 



 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบ   การทุจริต 

 ๒. องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

๔. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

๑. หลักการและเหตุผล  

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริต    จะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง-
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน-
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปน
องคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 

ข้ึน    เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 



 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 

จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ   ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

 

๕. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ข้ึน 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 ๒. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 ๒. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 ๓. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 



 ๔. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ    ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 

๖. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดจัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนาวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 ๒. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม. 
 



๓. เปาหมาย 

 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 

 ๓. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

 ๔. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 

 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติท่ี ๑  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๑.  ช่ือโครงการ  :   โครงการอบรมดานกฎหมาย 
๑. หลักการและเหตุผล  
  ดวยปจจุบันพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เก่ียวของกับการบริหารจัดการภาครัฐ     
ในการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม 
ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติตลอดจนหลักการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
การสงเสริมและพัฒนาดานความรู ความเขาใจสาระสําคัญและแนวปฏิบัติราชการกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร  ของ
ราชการ จึงเปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติราชการ โดยยึดม่ันการปฏิบัติ
ราชการตามหลักนิติธรรม และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดีของขาราชการกรมปศุสัตว ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
๒. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหผูบริหาร / สมาชิก / ขาราชการ /พนักงาน  ลูกจาง /ประชาชน  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมาย 
  ๒. เพ่ือใหผูบริหาร / สมาชิก / ขาราชการ /พนักงาน  ลูกจาง /ประชาชน  สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตาม
หลักกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยางถูกตอง 
 ๓. เพ่ือสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
๓. เปาหมาย 

  ผูบริหาร/สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
  ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท  (สองหม่ืนบาทถวน)  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร ประชาชน มีความรูความเขาใจในกฏหมาย 
  ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากร ประชาชน มีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกัน 
  ๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิด และสามารถนําไป ประยุกตใชในการ
ทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 



๒. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร/สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง 
๑. หลักการและเหตุผล  
         เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกร
อยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จาก สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี
เปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี จะตองมีการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันใน สังคมไทยดังกลาว ทุก
ภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปได ในท่ีสุดนั้น 
ตองนําไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคู กับการ
เปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ ประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชน
ไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมแหง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานองคกรตางๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ท่ีดีข้ึนแลว แต
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักซ่ึงประกอบดวย หลักความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลกัความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลัก
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนํา
องคประกอบหลักของธรรมเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ หนวยงาน
หรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร 
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงจัดทํา โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร/
สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางข้ึน  
๒. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักคุณธรรม และจริยธรรม  
  ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมี ประสิทธิภาพ  
๓. เปาหมาย  
  ผูบริหาร/สมาชิก/ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
 
 



๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
  ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
  ๕. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน    (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม  
  ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไป ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  
  ๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. ช่ือโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
         การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของ
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจใน
การใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน
ภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรู
และปฏิบัติตาม      จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรและเยาวชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึก
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชน จึงไดทําโครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชนในตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๒. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหโครงการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  ๒. เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสราง สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  
  ๓. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต     เยาวชนและประชาชนในตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ       องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีดําเนินการ   จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ  
       ๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี  
           ๒. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น
คุณคาของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แกพระภิกษุสงฆท่ีชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  
         ๓. การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  
๖. ระยะเวลา ในการดําเนินการ  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณ ในการดําเนินการ  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 
 
 
 



๘. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ๑. เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  ๒. เยาวชนและประชาชน ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง
สังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม  
  ๓. สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ช่ือโครงการ :มาตรการ“สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล”  
๑. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง วินัย 
ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงาน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของตําบล มีหนาท่ีดําเนินการให เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต 
และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน ทับซอน,ยืนหยัดทําใน
สิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก ปฏิบัติ, ให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
กําหนดใหขาราชการตอง ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปน
การขัดกันระหวางประโยชน สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลง
วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมา
ปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือ
ไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดจัดทํา มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝาย
ประจํา ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน  
๒. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน และเปนสากล  
  ๒. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปน เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ๓. เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
  ๔. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สราง ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม
ตามลําดับ  
  ๕. เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  
 



๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับ
องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  ๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปดเผย
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ งานกฎหมายและงานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดาน  การตอตานการทุจริต”  
๑. หลักการและเหตุผล  
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุงสูการ
เปน ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ไดรับความ รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือให ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา  จึงไดกําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต   ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝาย ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  ๒.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิก สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา ๕ เรื่องข้ึนไป  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก
จิตสํานึก  
  ๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทํา คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  
๑. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
สงเสริมการบริหารราชการ แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุง
และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก
ระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ดาน อัน
รวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
แกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขางตน และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
การปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิด
ความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน พ้ืนฐานการ
ปฏบิัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย
ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ให
บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
  ๒.๒ เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริต คอรรัปชัน    
๓. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา   
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
  ๒. การปองกันผลประโยชนทับซอน  
  ๓. ตรวจสอบความถูกตอง  
  ๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
  ๕. แจกจายใหบุคลากร  



๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
๗. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
๑. หลักการและเหตุผล  
   ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไข เพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือ
ลดระบบ อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกันได หาก เจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย การขัดกันแหงผลประโยชน 
หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง
ระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสราง 
ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรู
ใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุ และปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชั่น เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีให
หางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริต คอรรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึง
เปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและ การบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึง
วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดจัดทํา
มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสราง
จริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน สวนรวมในการปฏิบัติราชการ
เปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปอง ผลประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง  กลุม พรรค 
พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ 
และประชาชน  
๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา   
  ๒.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และ ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ       
Conflict of Interest  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินการ  
  ๑. วางแผน/การถายทอดองคความรู  
  ๒. ออกแบบกิจกรรม  



  ๓. จัดเตรียมเอกสาร  
  ๔. ดําเนินการจัดประชุม  
  ๕. สรปุรายงานการประชุม  
 
 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
๑.๒   การสรางจิตสํานึกและควาตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความรูดานการทําเกษตรเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอมและฝกอบรมการทํา
การเกษตรท่ีถูกตอง 
๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการ “เสริมสรางความรูดานการทําเกษตรเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและฝกอบรมการทํา
การเกษตรท่ีถูกตอง” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม 
(Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เพ่ือใหเกิดความรมรื่น 
แกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน  
  ๒.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
  ๒.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน  



  ๒.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอน
แก ประชาชน  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๑,๐๐๐ ตน  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา  
๕. วิธีดําเนินงาน  
  ๕.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  
  ๕.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือ
ปลูกตนไม  
  ๕.๓ จัดอบรมเสริมสรางความรูดานการทําเกษตรเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและฝกอบรมการทําการเกษตรท่ี
ถูกตอง 
  ๕.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ทองถ่ิน  
  ๕.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ )   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ๙.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ๙.๒ ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
  ๙.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ๙.๔ ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 

 
๒. ช่ือโครงการ : โครงการการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในตําบลโนนเมืองพัฒนา  

๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
    ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไม
ท่ีผิดกฎหมายได เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึง
สงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปน
อยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะ
สามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานได
พยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคง และยั่งยืน ซ่ึง
พระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา ๓ อยาง เพ่ือ
ประโยชน ๔ อยาง” ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง 
ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบ
นิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   ในฐานะเปนองคกร



ปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนัก ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกัน
อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตงคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เพ่ือสงเสริมให 
ประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  
๒. วัตถุประสงค  
  เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ๓.๑  ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
จํานวน ๑๑ หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว  
เปนตน  
    ๓.๒  ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จํานวน ๑๑ หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา  โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  
   ๓.๓  ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ผูนํา
ชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง ๑๑ หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี 
ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชน
ทุกภาคสวน เปนตน  
 
 
 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
      พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  และแหลงน้ํา  คูคลอง ในเขต
ตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๕. วิธีการดําเนินงาน  
       ๕.๑ จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุม
รวมทุก ชุมชน)  
        ๕.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุม
ยอยแตละ ชุมชน)  
       ๕.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน)  
       ๕.๔  จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา
ความสะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา 
       ๕.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  



        ๕.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา   
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 

 
 
 
๓. ช่ือโครงการ : โครงการการสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  ประจําป ๒๕๖๒-๒๕๖๔” เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสราง
เมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของ
ประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน 
พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน  
  ๒.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
  ๒.๓ เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน  
  ๒.๔ สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอน
แก ประชาชน  



๓. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน ๑๐,๐๐๐ ตน  
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  
๕. วิธีดําเนินงาน  
  ๕.๑ ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน
ทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  
  ๕.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือ
ปลูกตนไม  
  ๕.๓ จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ  
  ๕.๔ ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ทองถ่ิน  
   ๕.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
   ๙.๑ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ๙.๒ ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดี 
   ๙.๓ ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ๙.๔ ทําใหใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 

 
๔. ช่ือโครงการ :   โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดําร ิ
๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย ซ่ึงสวนใหญเกิดจากการท่ีผิวดินถูก
กัดเซาะจากฝนท่ีตกลงมาและน้ําท่ีไหลบา   เปนผลทําใหสูญเสียดินท่ีอุดมสมบูรณ   มีผลตอความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการ
ปองกันและแกไขปญหา จึงพระราชทานพระราชดําริใหมีการนํา "หญาแฝก" พืชมหัศจรรย มาใชในการอนุรักษปองกัน
การชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึน  เนื่องจากหญาแฝกเปนพืชท่ีมีประโยชนตอการอนุรักษ
ดินและน้ํา รากหญาแฝกลึกและยาวสานกันเปนกําแพงธรรมชาติอันแข็งแกรง แผกระจายลงไปในดินตรงๆ ชวยกรอง
ตะกอน ลดความแรงของน้ําท่ีไหลบา รักษาหนาดิน งายตอการดูแลรักษา และอีกหนึ่งปญหาคือปญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรปาไมในประเทศไทย ซ่ึงอยูในข้ันวิกฤตและสงผลกระทบใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม  แนวทางการ
แกไขปญหา ไดแก  การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมท่ีเหลือใหคงอยู  และการฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟน
คืนความอุดมสมบูรณ  ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  สําหรับการฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปา
ใน พ้ืน ท่ีป าอนุ รั กษ ท่ี มีสภาพเสื่ อมโทรม    และการปลูกป า ใน พ้ืน ท่ีสาธารณะในเขตชุมชนหมูบ าน  /  
ทองถ่ิน   เชน  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานท่ีราชการ  ท่ีสาธารณะประโยชน ฯลฯ จะกอใหเกิดประโยชนในการฟนฟู
สภาพปาอนุรักษท่ีเสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพแวดลอมในทองถ่ินนั้นๆ ทําใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ท่ีดีข้ึน  ดังนั้น  เพ่ือเปนการปองกันการพังทลายของดิน และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับชุมชน   โดยการนอมนําแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    มาใชในการอนุรักษปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีข้ึน  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการปลูก 



หญาแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ตามแนวพระราชดําริ ข้ึน 
๒. วัตถุประสงค  
  เพ่ือสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการรณรงคการใชหญา
แฝกในการอนุรักษทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดลอม  ลดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง การพังทลายของดิน 
และเพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา  
๓. เปาหมาย  คณะผูบริหารทองถ่ิน , สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา , พนักงานสวนตําบล , 
พนักงานจาง  , กํานัน ,ผู ใหญบานและประชาชนในพ้ืน ท่ีรวมกันปลูกหญาแฝก จํานวน  ๖,๐๐๐ กลา  
๔. ระยะเวลา ดําเนินงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๕. วิธีดําเนินการ  
        ๕.๑ เขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ  
        ๕.๒ ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาท่ีดินท่ี  ๓   จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือขอรับสนับสนุนกลาหญาแฝก        
และศูนยเพาะชํากลาไมตําบลสระจระเข อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือขอรับพันธุกลาไม 
        ๕.๓ เชิญชวนและประสานงานกับสถานศึกษา ผูนําทองถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลโนนเมืองพัฒนา  
        ๕.๔ เตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ เพ่ือปลูกหญาแฝก และกลาไม 
        ๕.๕ ดําเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณพ้ืนท่ีสระน้ําสาธารณะ  
๖. งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
๗. สถานท่ีดําเนินการ เขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
๘. ผูรับผิดชอบ   สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   
 
 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   
              ๙.๑  จากจํานวนหญาแฝกและตนไมท่ีเจริญเติบโต พรอมทําการบํารุงรักษา 
       ๙.๒   เปนการสนองแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการ
รณรงคการใชหญาแฝกในการอนุรักษทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม  สามารถปองกันการพังทลายของ
ดินมีแนวโนมท่ีจะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการพังทลายของดินได  
 
 
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
    ๑.  ช่ือโครงการ :  โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กสตี และบุคคลในครอบครัว ในหมูบาน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
    ๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
     ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมมาเปนเวลานาน 
ปจจุบันสถานการณปญหาไดขยายวงกวาง และมีระดับความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
เด็กและสตรีเปนอยางมาก ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมีหลายรูปแบบท้ังทางรางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และ
ทางเพศ เชน การทํารายรางกาย การบังคับจิตใจ การขมขู การใชวาจาดาวาทําใหเจ็บช้ําน้ําใจ การควบคุมกักขัง การ
ขมขืนกระทําชําเรา และการกระทําอนาจาร  เปนตน  ซ่ึงผูกระทําสวนใหญเปนผูชาย และมักเปนบุคคลใกลชิดหรือ
บุคคลในครอบครัว สวนผูถูกกระทําเปนผูหญิง ผูสูงวัย และเด็ก สังคมมองวาเปนปญหาความรุนแรงในครอบครัวเปน



เรืองสวนตัว แมแตญาติพ่ีนองและผูใกลชิดไมกลาเขาไปชวยเหลือ ทําใหผูหญิงตกอยูในภาวะยากลําบากและไมกลา
บอกเลาใหใครฟง เพราะคิดวาเปนเรื่องนาอับอาย หรือจําตองยอมถูกกระทํา เนื่องจากเปนหวงลูก  และตองพ่ึงพิงทาง
เศรษฐกิจจากผูชาย สําหรับสาเหตุของการกระทําความรุนแรงเกิดจากหลายปจจัย ไดแก เหลา สารเสพติด การพนัน 
ความหึงหวง การสะทอนภาพความรุนแรงของสื่อตาง ๆ และท่ีสําคัญ คือ คานิยมดั้งเดิมของสังคมไทยท่ีเชื่อวาผูชาย
เปนผูนําครอบครัว สามีเปนเจาชีวิตภรรยาและลูก มีสิทธดุดา ทุบตีทําราย หรือบังคับใหมีเพศสัมพันธตามความ
ตองการ  เปนตน 
 ปจจุบันปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวไดกลายเปนปญหาดานสิทธิมนุษยชน
ท่ีทุกคนในสังคมจะตองเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา และไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไปแลว รัฐบาลได
ออกพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการ
คุมครองแกผูท่ีตกเปนเหยื่อของการกระทําความรุนแรง และลงโทษ เยียวยา ฟนฟูผูถูกกระทําความรุนแรง รวมท้ัง
สงเสริมใหสังคมรอบขางไดมีสวนรวมในการปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหารวมกัน 

๒. วัตถุประสงค  
              เพ่ือใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขายเฝาระวังปญหาในพ้ืนท่ี 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
              ผูนําชุมชน / กลุมสตรีแมบาน / เด็กและเยาวชน / ประชาชนในเขตตําบลโนนเมืองพัฒนา  
จํานวน  ๕๕  คน  

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๕. วิธีดําเนินการ  

  ๑.  จัดทําโครงการ / เสนอโครงการ / อนุมัติโครงการ 
 ๒.  ประสานงาน / จัดเตรียมสถานท่ี 
 ๓.  ดําเนินงานโครงการ / ประเมินโครงการ 
 ๔.  รายงานผลการดําเนินงาน  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 
 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

         ๙.๑  ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และ
รวมกันเปนเครือขายเฝาระวังปญหา 
         ๙.๒  ติดตามและประเมินผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 



    ๒. ช่ือโครงการ : โครงการดานการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว 
     ๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
           การสงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ    ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลถือวาเปน
บทบาทหนาท่ีหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในตําบล  เพ่ือนําไปสู
ความเขมแข็งของครอบครัวและสังคม 
              ในยุคท่ีสตรีมีบทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญมากข้ึนท้ังตอครอบครัวและตอสังคมเชนปจจุบัน ทําใหสตรีตอง
ปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและสภาวการณตาง ๆ รวมท้ังแสวงหาความรูและแนวคิดใหม ๆ 
ใหกับตนเองเพ่ือนําไปประยุกตใช เพ่ือใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม สภาสตรีแหงชาติฯ ในฐานะองคกรท่ี
ดําเนินงานดานกิจกรรมสตรี ไดเล็งเห็นคุณประโยชนในการท่ีจะเสริมสรางศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ของสตรีใหดียิ่งข้ึน 
               องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว   เพ่ือ
พัฒนาผูนําสตรีในตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนของผูนําสตรีไทย ใหมีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน 
นาเชื่อถือ สรางการยอมรับ สรางทัศนคติท่ีเอ้ือตองานบริการ ใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหประสบความสําเร็จ เปนแบบอยางท่ีดีในการแกไขปญหาสังคม เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาประเทศ และมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาในระดับทองถ่ินอันเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา
ประเทศตอไป 
     ๒. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ใหเปนท่ียอมรับตอสังคม 

๒. เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีแสดงศักยภาพของสตรี 
๓. เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนาความเปนผูนําของสตรีในการท่ีจะ
บริหารจัดการองคกรสตรีและครอบครัวใหมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหผูนําสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
๕. เพ่ือกระตุนใหผูนําสตรีมีความรูความสามารถ และเปนตนแบบในการพัฒนาตน เพ่ือขยายผลแกสตรีกลุม
อ่ืน ๆ ตอไป 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูนําสตรีและกรรมการสตรีระดับหมูบาน  ตําบลโนนเมืองพัฒนา   จํานวน ๕๕  คน 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๕. วิธีดําเนินการ  

  ๑.  จัดทําโครงการ / เสนอโครงการ / อนุมัติโครงการ 
 ๒.  ประสานงาน / จัดเตรียมสถานท่ี 
 ๓.  ดําเนินงานโครงการ / ประเมินโครงการ 
 ๔.  รายงานผลการดําเนินงาน  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   
๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 
 



๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
         ๙.๑  ชุมชนและประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และรวมกันเปน
เครือขายเฝาระวังปญหา 
         ๙.๒  ติดตามและประเมินผลจากแบบสํารวจความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมตามโครงการ 

 
 

๓. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางใยรักแหงครอบครัว (แมและเด็ก)  
๑. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
   ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวน
ใหญยึดติดอยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวน
หนึ่งเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบัน
ครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะ
ลดลง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางใย
รักแหงครอบครัว (แมและเด็ก)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสามศูนย และโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา  โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบัน
ครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสราง
ความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคี ในหมูคณะ  
   ๒.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน  
  ๒.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  
  ๒.๔ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม  
  ๒.๕ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
  ๒.๖ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว  
๓. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ครู อาจารย 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง ประชาชน  ในเขตตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
๕. วิธีดําเนินการ  

  ๑.  จัดทําโครงการ / เสนอโครงการ / อนุมัติโครงการ 
 ๒.  ประสานงาน / จัดเตรียมสถานท่ี 
 ๓.  ดําเนินงานโครงการ / ประเมินโครงการ 
 ๔.  รายงานผลการดําเนินงาน  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔   



๗. งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  ๙.๑  ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  
  ๙.๒  ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค  
  ๙.๓  ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง  
  ๙.๔  ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย  
  ๙.๕  ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
  ๙.๖  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองโนใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณให
ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา โดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือ
ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดย
ถูกตองตรงกับความ  เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จํานวน ๑ แหง 
 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 



 ๒. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 ๓. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ      
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 

 ๔. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๕. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๖. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 

๒. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส 
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองโน เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนา
และ    การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 ๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้
  ๑. ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

  ๒. ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  ๓. ขอมูลขาวสารอ่ืน 

  ๔. ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 



๓. เปาหมาย 

 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง 

 ๒. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองโนวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๒ ชุด 

 ๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองโน เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

 ๑. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

 ๒. เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

 ๓. จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๔. จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๕. จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๖. จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
 

๖. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณ ไมใชงบประมาณ 

๘. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

๑. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีใน  
ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู
หรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ   
เปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง 
รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนามีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึง
ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
และตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูเขารวมอบรม   จํานวน  ๕๐  คน 

 (ตัวแทนสํานัก/กอง, ตัวแทนชุมชน) 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย  รอยละ  ๘๐ 

 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  ๘๐ 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ สํารวจความตองการอบรม 

 ข้ันตอนท่ี ๒ ออกแบบหลักสูตร 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ดําเนินกิจกรรม 

 ข้ันตอนท่ี ๔ วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี ๕ ติดตามและประเมินผล 
 
 



๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 

 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 

 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 

๔. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจ
หลักขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 ๒. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
๓. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ 
ประเภทข้ึนไป 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 



- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 

 

๕. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ-
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก                   ใน
การบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ   เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือ
จัดจาง        จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน
ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และปดประกาศขอมูล
ดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 



 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

 

๖. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี ชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล” 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงาน หมายเลขโทรศัพท การเผยแพรขอมูล
ทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดงายและสะดวกมาก
ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานหอกระจายขาวหมูบาน 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 



๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 

 

๗. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อ
การประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับ
กิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึง
และ มีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ 
ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยาง
โปรงใสและยุติธรรม 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก 
สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อยางถูกตองและ
โปรงใส 

 ๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ๔. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

 ๕. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

 ๖. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบล สือ่มวลชนและประชาชน 

๓. เปาหมาย 

 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาใหแกประชาชน
โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง 
 ๑. จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 

 ๓. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน 

 ๔. จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๕. จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
 ๖. จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 



 ๗. จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 

 ๘. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 ๙. จัดทําของท่ีระลึก 

 ๑๐. รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 

 ๑๑. ปายประชาสัมพันธ 
 ๑๒. จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ๑๓. จัดทํา spot 

 ๑๔. เสียงตามสาย 

 ๑๕. อ่ืนๆ  

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เสนออนุมัติโครงการ 

 ๒. ดําเนินการประชุม 

 ๓. มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

 ๔. ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ซ่ึงออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนตัวชี้วัดโดย
กําหนดตัวชี้วัด ดังนี ้
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของ
ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนเพ่ือ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึง



การนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปงานสวัสดิการสังคม องคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผน ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 ๓. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 ๕. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
 ๖. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมประชาคม จํานวน ๑๑  หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 ๓. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๔. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 ๕. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 ๖. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 ๗. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 ๘. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๙. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ จัดประชุมประชาคม และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๑  หมูบาน                    
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณปละ ๓๒,๐๐๐ บาท 

๘. ผูรับผิดชอบ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 ๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 



 ๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 ๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
 
๒. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๒. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๓. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

๔. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 ๓. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 ๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 



 - สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 - ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔-๒๔๙๔๖๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๒๔๙๔๖๘ 
 - ทางเว็บไซต  
 - ทางไปรษณีย 

๖. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  

๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๓. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 

๓. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน  

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 งานบริการสาธารณองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนหนวยบริการดานสาธารณ ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดาน
การปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย 

 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปน
ชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการ 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 



๘. ผูรับผิดชอบ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
 
๔. ช่ือโครงการ : โครงการ จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก        
จึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี  เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บภาษีใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเนน
ใหบริการแกประชาชน  

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๓. เปาหมาย/ผลลัพธ นําบริการในหนาท่ีของสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด   

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ   กําหนดใหออกโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี   ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
โดยแบงเปนแตละหมูบาน ในตําบลโนนเมืองพัฒนา  

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 ๓. ประสานงานกับผูนําหมูบาน 
 จ๔. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ กําหนดออกจํานวน  ๑๑   หมูบาน ในตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณปละ ๑๑,๐๐๐ บาท 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองโน 
 



๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ๑. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดเขารวม
โครงการฯ         ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา อยางท่ัวถึง 
 ๒. ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ี  
ขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และความตองการ
ดานการจัดเก็บภาษี 
 
 
๕. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕        ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น 
เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน 
กลิ่นเหม็น     เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอน
รําคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 ๓. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

๓. เปาหมาย รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล 

๔. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 ๓. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 ๔. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 ๕. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร %) เว็บไซต ๕) เฟสบุค  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 



๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็น
วาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโน 
 ๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข 
 ๓. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 

๖. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

 ๒. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัต ิ

 ๓. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

๓. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕  วันทําการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๘. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 ๒. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 



๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรปูของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองโนในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา ข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมตําบล
โนนเมืองพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  กําหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  บางตําแหนงใน
ปจจุบัน    จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามท่ีระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ ท่ี
กําหนด 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการ



พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
๑. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาจึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร 
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป อีกทางหนึ่งดวย 

๓. เปาหมาย 

 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม
นอยกวา ๑๐๐ คน 

๔. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

 ๒. แตงตั้งคณะทํางาน 

 ๓. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

 ๔. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองโน 

 ๕. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๖. งบประมาณ งบประมาณปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง
ความสําคัญของ  การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน 



๓. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง 
ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง”การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ี  
จะเกิดข้ึนในอนาคตได 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

๓. เปาหมาย ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 ๒. ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน 

 ๓. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

 ๔. สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๖. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๘. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของ
คนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหา
แนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
  



๔. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมี  สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็ง
ขัน      กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

๓. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๑ หมูบาน 

๔. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา
ในหลายๆสวน        เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการ
ตรวจการจาง ฯลฯ 

 ๒. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๕. ระยะเวลาการดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๖. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา 

 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ             การ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 



๕. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจ
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ     
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  มีการขับเคลื่อนอยาง      
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน      
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 ๓. เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  

๓. เปาหมาย/ผลผลิต คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 ๒. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 ๔. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ ก.พ. 
๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนชมุชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒) ผูแทนสมาชิกสภาอบต.    ๒  คน 
  (๓) ผูทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 



  (๖) ผูอํานวยการคลัง     เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ปละ ๒ 
ครั้ง     เปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจาก
การประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนามอบหมาย 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ๗. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 ๘. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนาพรอมตัวชี้วัด 
 ๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ   ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

 

๖. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด ๕ 
และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖6 

 ๑. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

 ๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ



เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด 
๕ และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

 ๒. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหาร-
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๓. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการโครงการ 

 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 ๓. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา    มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด    โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ 
ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองโน เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ           
ท่ีเก่ียวของ 

 ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง         มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

 ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๕. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 

 ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง     



และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
ทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ  (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 

 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

 ๓. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 ๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 



๒. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผู กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา       
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 

 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 ๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 



๓. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค        
ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 ๓. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ     
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

๓. เปาหมาย 

 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได       ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

๔. วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 



 ๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร
ทราบ 

๕. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา    (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) 

๖. หนวยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 

 ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 

 ๓. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 ๔. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 



๔. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา  ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 
หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน   ๑๙  วัน   นับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม        
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน           
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         การ
ควบคุมภายใน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ        
การทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 ๒. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ี
กําหนด 

 ๓. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา  
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 ๒. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา   นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน    (แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 ๓. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา  รายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา 



 ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนาประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม 
หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 ๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน  ๑๙   วัน  นับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัมนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 
 ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด 



๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก     จะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 

 ๒. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน 
ยาย 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน-
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 



 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ       
ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                จาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาจะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล       
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 

 - นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณา  การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 



๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดบั โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย    
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
  



๒. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  
เกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน
จากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๒. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 ๔. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

๕. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม        
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ภายใน  ๑๙  วัน   นับแต
วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๓. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 



๓. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ก็
เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต     
สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับรายจาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 

๒. วัตถุประสงค เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

๓. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. วิธีการดําเนินการ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๖. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๘. ตัวช้ีวัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

๙. ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 

 

 

 



 

๔. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม    
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบล      ทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น         ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวน
องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือ
กระตุน    การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการ  เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ๒. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ให
เกิด   การพัฒนาไดอยางคุมคา 

๓. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 ๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน    
เขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 ๓. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี       
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียด
และถูกตอง 
 
 
 
 
 



๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ผลลัพธ การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความโปรงใส โดยมีตัวแทน
ประชาชน รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 

๕. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ  
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับ
แตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจ
หนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ       
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจ    
หรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้ง    
ใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง 
ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

๒. วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๓. เปาหมาย คณะกรรมการตรวจการจาง 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัต ิ

 ๒. จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 

 ๓. ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ผลลัพธ คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบ  
ท่ีเก่ียวของ 



๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข            
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย    คําสั่ง 
และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม      
การทุจริต งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ทองถ่ินดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 ๓. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความรูความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 



๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําโครงการ/แผนงาน 

 ๒. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เขารับการอบรม 

 ๓. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาโนไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๒. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 ๓. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ี    เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 
๒. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ     
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมาย
ตางๆ    ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยาง  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน   ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
 
 



๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 ๒. เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 ๓. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 ๒. เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 

 ๓. แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ๔. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก-
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ผลลัพธ 
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 ๒. สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

 ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

๑๐. ตัวช้ีวัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดรับการฝกอบรม 



๓. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ   
ท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลาง     
ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี   
สวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวน
ตําบลและลดการทุจริต 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให    การ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๒. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

๓. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 ๒. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ผลลัพธ 
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๒. การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 



๔. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตน
อยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวม        
ในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ     
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุล   ในการ
บริหารงาน 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม       
ในการทํางาน 

 ๒. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๓. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

๓. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินงาน 

 ๑. แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน  
แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน ๓  ศูนย 
 ๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 

 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 



๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน     

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม         
หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา       
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลอง    กับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

๒. วัตถุประสงค สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 

 ๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 ๒. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ
ตําบล 

 

๒. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข           
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน     



และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ       
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน         
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ใน
การนี้   การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวน
รวม   ในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ 
รวมทํา    รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน    
ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๓. เปาหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. สถานท่ีดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินงาน 

 ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

 ๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง    
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 

 ๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

 ๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 ๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนากับบุคคล องคกร สวน
ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 



๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 ๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
 
๒. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวน

ในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ 
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๓. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 ๒. ปดประกาศประชาสัมพันธ 
 ๓. จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหต ุ

 ๔. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 ๕. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 ๖. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

 ๒. นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 

 



๓. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
๑. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ี ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 
เปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน
สามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซ่ึงเองคการบริหารสวนตําบลโนน
เมืองพัฒนา มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น 
จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอย
สนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขาย
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม 
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา 
เครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตใหมี ความเขมแข็ง 
๒. วัตถุประสงค  
   ๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
   ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
   ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา 
๓. เปาหมาย   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  เขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๔. สถานท่ีดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๕. วิธีดําเนินงาน  
   ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการ ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
   ๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ
ใกลเคียง โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  
   ๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนเมืองพัฒนา  ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริต  



   ๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
   ๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา กับบุคคล 
องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย  
๖. ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณดําเนินการ ไมมีงบประมาณ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
     ๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
   ๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
   ๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


