
แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
สํานักปลัด
http://www.nongkai.org

http://www.nongkai.org


คํานา

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง ตอเนื่อง ทาใหเกิดความเสียหายใน
วงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหารราชการเปน
อยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได อยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ
กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดาเนินชีวิตท่ี
สมควรและมีคุณคา  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคาสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร
ชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560-2564) ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ โดย
กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 โดยทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ ตองกําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการ
ทุจริตได

เพ่ือใหการดาเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม งานบริหารท่ัวไป สานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย จึงไดจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
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สวนท่ี 1
บทนํา

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความ

เสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ี
อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน
สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมี
ชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย
กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนท่ี
การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริญมากยิ่งข้ึน
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความ
เก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการ
ดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน
ภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมี
พฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม
“รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปน
เครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมีความเห็นแกตัว
มากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คน
ท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห ความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง
สามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวเิคราะหความเสี่ยงการทุจริตตาม
บริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือ
ตอการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือน
ตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณะคอรัปชั่น
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 –
2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปน
อันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย
ป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรัปชั่นอยูในระดับสูงแมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความ
พยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง
สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปน
สังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุ
นิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได
ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางาน
ของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็งปจจุบันยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ
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โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการ
รับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนน
จะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร ท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตร ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูปการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ดังนั้น เพ่ือให การดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบริหาร
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน
3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good
Governance)
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4. เปาหมาย
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมี
จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการ
กอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
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5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ินมี
จิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวติประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี
มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต
อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ี
เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2

1. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) มีรายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเปนรายมิติไดดังนี้

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา
ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

มิติท่ี1.
การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต

1 . 1 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ
การเมืองฝาย
บริหารขาราชการ
การเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน

1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงาน
จาง
1.1.1 (4) โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปองกันการทุจริต
1.1.1 (5) โครงการฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน
1.1.2 (1) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”
1.1.2 (2) มาตรการ“เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการทุจริต”
1.1.2 (3) โครงการเสริมสรางความ
ซื่อสัตยสุจริต และปลูกฝงทัศนคติ
วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน”
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝงองคความรู
ใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of
Interest”
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-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

1) ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ลดภาวะโลกรอน ในเขตพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
2) โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แหลงทองเท่ียว พัฒนา และปรับปรุงภูมิ
ทัศนในชุมชน
3) โครงการปลูกผักริมรั้ว
4) โครงการสรางอาชีพ สรางรายไดตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

10,000

5,000
10,000

10,000

10,000

-
10,000

10,000

10,000

-
10,000

10,000

10,000

-
10,000
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ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมา
ณ(บาท)

หมาย
เหตุ

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

1) โครงการคุณธรรมสานสายในครอบครัว
2) โครงการพานองทองธรรมะ
3) โครงการเขาคายพุทธบุตร
4) การประกวดคําขวัญตอตานการ
ทุจริต
5) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็ก และเยา ชนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน(กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
6) โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมให
เด็กและเยาวชนตําบล (กิจกรรม “สงเสริม
การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

30,000
20,000
50,000
10,000

20,000

20,000

30,000
20,000
50,000

-

20,000

20,000

30,000
20,000
50,000
10,000

20,000

20,000

30,000
20,000
50,000

-

20,000

20,000

รวม 4 มาตรการ  1 กิจกรรม  16 โครงการ 235,000 210,000 210,000 210,000
มิติท่ี 2.
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 (1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมาย
ของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หัวหนาสวนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สรางความโปรงใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสด”ุ
2.2.2 (3) กิจกรรม “สรางความโปรงใส
ในการใชจายเงินงบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ –จัดจาง
2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
2.2.3 (2) โครงการจางสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการ
2.2.3 (3) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการ
ติดตอราชการ
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”

-

-

-

-

-

-

5,000

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

25,000

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ
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ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามหลักการ
บริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.3.2 (3) มอบอํานาจเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการการออกคํา สั่งมอบ
หมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบฯ

ตามงบฯ
ประจําป
ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ

2.4.1 (1) โครงการพอ – แมดีเดน
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2.4.1 (3) ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน
2.4.2 (2) กิจกรรมยกยองและเชิดชู
เกียรติแกบุคคล หนวยงานองคกรดีเดน
ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5,000
5,000

-

-

5,000

5,000

10,000

5,000
5,000

-

-

5,000

5,000

10,000

5,000
5,000

-

-

5,000

5,000

10,000

5,000
5,000

-

-

5,000

5,000

10,000

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย”
2.5.2 (1) กิจกรรม ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ
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ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

2.5.2 (1) มาตรการ “ใหความรวมมือ
กับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ”
2.5.2 (2) มาตรการ“แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน”
2.5.3 (3) มาตรการ“ดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

รวม 11 มาตรการ 15 กิจกรรม 5 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000

มิติท่ี 3.
การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน

3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารของ อบต.หนองคาย ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
อบต.หนองคาย”
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพรขอมูล
ขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”
3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินของ อบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ
อบต.หนองคาย”
3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ
3.2 การรับฟองความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน
3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผน
ชุมชน
3.2.1 (2) การดําเนินงานศูนย
รับเรื่องราวรองทุกข อบต.
3.2.2 (1) โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

ตามงบฯ
ประจําป

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ
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ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.หนองคาย
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบลประจําป
3.3.1 (3) การสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน
3.3.2 (1) มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง
3.3.3 (1) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ อบต.หนองคาย
3.3.3 (2) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีของ อบต.หนองคาย

-

20,000

10,000

10,000

-

-

-

20,000

10,000

10,000

-

-

-

20,000

10,000

10,000

-

-

-

20,000

10,000

10,000

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

รวม  6 มาตรการ 4 กิจกรรม   6โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000
มิติท่ี 4.
การ
เสริมสราง
และปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.1.1 (1) มาตรการการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป ประจําป
งบประมาณ 2561-2564
4.1.1 (2) โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน
4.1.2 (1) มาตรการกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน อบต.หนองคาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

4.2.1 มาตรการสงเสริมใหตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช
จายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จายและการใชประโยชนทรัพยสิน
ของ อบต.หนองคาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทน
ชุมชน
4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจาง

10,000

30,000

10,000

30,000

10,000

30,000

10,000

30,000

ไมใชงบฯ

ตามงบ
ประจําป
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ป 2561 ป 2562 ป2563 ป2564มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)
งบประมาณ

(บาท)

หมาย
เหตุ

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน

4.3.1 (1) โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน
4.3.1 (2) กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล

20,000

20,000

-

-

-

20,000

-

-

20,000

20,000

-

-

-

20,000

-

-

ไมใชงบฯ

ไมใชงบฯ

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน
4.4.1 (2) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
4.4.2 (1) มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต

-

5,000

10,000

-

-

10,000

-

5,000

10,000

-

-

10,000

ไมใชงบฯ

รวม 3 มาตรการ  8 กิจกรรม  2 โครงการ 85,000 70,000 85,000 70,000
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สวนที่ 3

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหารขาราชการการเมืองฝายสภา
ทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ิน
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดรวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมา
นาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําปญหาการคอรรัปชั่น
ลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาค
ราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้
กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความ
มีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปน
แนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให
เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาล
ไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความ
หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใช
เปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย
วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดีไดตอไปดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย องคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน
3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)
3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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4. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผูบริหาร บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Anti Corruption)
3. ผูบริหาร บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การทํางานและการดําเนินชีวิตได
4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเก่ียวของโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสัตยตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26
สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร
และยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการ
ปฏิบัติราชการ
3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ
สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็นคุณคาของ
การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแกระภิกษุสงฆท่ี
ชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน
6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ

4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสรางสังคม
แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม
10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล

การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ
ทํางานในแตละกิจกรรมไดรวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงท่ีใชในการประเมินผลงาน
ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตยสุจริต ลุลวง
หรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะ
สงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน
ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกรองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เห็น
ความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดีพนักงานจางโดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการ
ปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซึ่งเปนงานท่ีไดรับ
มอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน
3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานท่ีไดรับมอบหมาย
4. เปาหมาย

พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
5. ระยะเวลา

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและสงให
หัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร
6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป
7. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ
8. สถานท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
9. ผูรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได
10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ
ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและ
เขาใจงานเปนอยางดีเม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ี
จําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ี
และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย สุจริต
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอ เผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอ
เพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือ
หนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตาม
หลักการแหงธรรมาภิบาล องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดี
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป
3. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
อยางถูกตอง
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมา
ขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน
2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ใหแก
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
4. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน 55 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. ระยะเวลาดําเนินการ

สวดมนตกอนปฏิบัติงานทุกวันพระ ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2561
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ
6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ
เหมาะสม
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6.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได
อยางแทจริง
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอการ
ทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย
2. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพ่ือ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมี
กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย ลงวันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2554 ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ี
ขาดไมได คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย
วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของ
ตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมา
รับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตใน
การเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี ดานการปองกันการทุจริต ป พ.ศ. 2561 และเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการ
ฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคายดังกลาวนี้ข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน
3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมาย

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 55 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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6. วิธีการดําเนินการ

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ
ตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํา
กิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ

400,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70

ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองคาย”
2. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีเทศบาลหนองคาย ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของเทศบาหนองคาย พ.ศ. 2554 โดยกําหนดกลไก
และระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวา
เปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมี
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 กําหนดใหพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปน
ธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส และ
ตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจาก
การแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง อบต.หนองคาย
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใส
ในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน อบต.หนองคาย ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองคาย” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเปนสากล
3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ อบต.หนองคาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ
3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองคาย เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองคาย เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวน
รวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสาร
ตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

ฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจาหนาท่ี สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมของ
อบต.หนองคาย

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
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ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน อบต.หนองคาย จึงได

กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนใน
การปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝาย
ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป
3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ขอมูลองคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก
2. เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด  อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ี
มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนใน
ทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมี
ความสุขหรือไมจึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนอง
คุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี
26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5
ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม
โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ
ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองตระหนักในคุณความดีและ
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กฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม
การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตในระบบราชการ
ดวยดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อบต.หนองคาย จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีใน
การตอตานการทุจริตข้ึน
3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจางของ
อบต.หนองคาย ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ครูผูดูแลเด็ก ลูกจางประจําและพนักงานจางของ อบต.หนองคาย
3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ครูผูดูแลเด็ก และพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
4. เพ่ือให คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ
สมานฉันทประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการ
กระทําความดี รูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
4. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร พนักงาน และพนักงานจางของ อบต.หนองคาย จํานวน 32 คน

5. ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – กันยายน 2561

6. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- บาท

7. วิธีการดําเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
เจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝายสภาทองถ่ิน
และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน
7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจางของ อบต.หนองคาย
7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย
8. สถานท่ีดําเนินการ

อบต.หนองคาย
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ระดับความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบาง
เรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมี
ผลประโยชนสวนตนอยูและมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดย
กอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ี
นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดย
กําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนดังนั้น อบต.หนองคาย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรใน อบต.หนองคาย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ อบต.หนองคาย
3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ อบต.หนองคาย มีจิตสํานึก คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย
สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน
มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. วิธีการดําเนินการ

จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ

ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ฝายกฎหมายและคดี สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมาย
ท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับปจจุบันหนวยงาน
ตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่ง
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรู
ตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวยเพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต
โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ  อบต.จึงไดตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความ
เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.หนองคาย ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูใน
การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง
3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

อบต.หนองคาย
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6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก_ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบ
อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได
หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน หรือ“Conflict
of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศ
ไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกร
ตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดย
สวนรวมจากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจ
สาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการ
ทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติ
ดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนาดังนั้น อบต.หนอง
คาย จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึนเพ่ือสรางจิตสํานึกและ
เสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติ
ราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค
พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติ
และประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แก อบต.หนองคาย
3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest
5. พื้นท่ีดําเนินการ

อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพื้นท่ีตําบลหนองคาย ประจําป 2561-2564
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิต
มนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก
เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและ
แกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลง
ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีให
เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอน อบต.หนองคาย จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย
ประจําป 2561-2564” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม
(Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
อบต.หนองคายจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขต
อบต.หนองคาย เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน
3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบลหนอง
คาย
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3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ี
มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอนแก
ประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 1,000 ตน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ิน
เขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาพันธุไมเพ่ือใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

40,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไม_ท่ีผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลงซึ่งสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทย
กลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหา
ปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศ
ไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิด
เรื่อง “ปลูกปา 3 อยางเพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน
“พออยู” หมายถึงไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวhใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบ
นิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด

ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงได
จัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.หนองคาย จํานวน 14 หมูบาน โดยปลูกพันธุไม
ประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน
4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.หนองคาย
จํานวน 14 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขต อบต.หนองคาย โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ
4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวน สมาชิกสภา อบต.หนองคาย พนักงาน/ลูกจาง
อบต.หนองคาย ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง 14 หมูบาน ไดแก กรรมการหมูบาน ประธานชมรมผูสูงอายุ ประธาน อสม.
ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาค
ประชาชนทุกภาคสวน เปนตน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขต อบต.หนองคาย และแหลงน้ํา คู คลอง ในเขต อบต.หนองคาย
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละหมูบาน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละหมูบาน)
6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความสะอาดถนน
และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขต อบต.หนองคาย
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม สะอาด
รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขต อบต.หนองคาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

40,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน
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1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็ตอง
เพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซึง่เปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการดําเนินการ
เปนอันมาก และเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภค
อาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสาร
กําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและพาณิชยทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยาง
ยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ
ปองกันปญหาท่ีเปนการแกjท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนการปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มี
ประโยชนแตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวย
ตนเอง ชุมชนบานสวนพอเพียงตระหนักในปญหานี้ จึงไดรวมกันจัดตั้งโครงการนี้ข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง
3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใชสารเคมี
สงเคราะหใดๆ
3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 สมาชิกชุมชนบานสวนพอเพียง
4.2 ประชาชนท่ัวไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขต อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ข้ันเตรียมการ
- มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ
- บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน
6.2 ข้ันปฏิบัติ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย เพ่ือให
สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ
- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก
- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน
- จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ข้ันประเมินผล
- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว
- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค (จํานวน
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน
- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา
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- มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไขรวมกัน
- สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

5,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย
10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ังได
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
ราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไว
สําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต”ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎร
ผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดย
มีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริม
ความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถ
วิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความ
พรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล จึงจัดทํา
โครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายไดโดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลหนองคาย
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลหนองคาย
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ
3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

40,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

1. ช่ือโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยู
กับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาท่ีตองแกไข
ศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม
ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้
แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติดรักกอนวัยอันควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลงดังนั้น อบต.หนองคาย ไดเล็งเห็นความสําคัญจึง
ไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัวรวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในเขตตําบลหนองคายx
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิก
ในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝากปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคี
ในหมูคณะ
3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝากความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตตําบลหนองคายครู อาจารยคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

โรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 261-2564
8. งบประมาณดําเนินการ

120,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา อบต.หนองคาย รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา อบต.หนองคาย และโรงเรียนใขพ้ืนท่ี
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก
10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค
10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง
10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย
10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด

1. ช่ือโครงการ : โครงการพานองทองธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส
คานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการ
ดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญ
ท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมี
ความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนา
ศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอัน
ทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรู
และศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมโครงการอบรม
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“พานองทองธรรมะ” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข”
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคล
ในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและ
สุขภาพจิตและสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการ
ปองกันรูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสู
ความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝากปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคคีใน
หมูคณะ
3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝากความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน
3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม
3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม
3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ณ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม
6.7 ดําเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป งบประมาณ (พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

80,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองการศึกษา อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก
10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง
10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเขาคายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิง
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ท่ีจะ
ทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิด
ความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสราง
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและ
ศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนิน
ชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือ
สรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคากันไป เพ่ือให
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคาการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน กองการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการ “เขาคายพุทธบุตรโรงเรียน……….” ซึ่งเปน
โครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา
หลักคําสอน ท่ีไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา เปนแบบอยางท่ีดี
ในสังคม
3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตอตนเอง
และสังคม และประเทศชาติบานเมือง
4. เปาหมาย

เด็กนักเรียนโรงเรียน 4 แหง จํานวน 100 คน
5. สถานท่ีดําเนินการ

โรงเรียนในพ้ืนท่ี
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ.2561-2564)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย รวมกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
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8. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ
2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป
9. งบประมาณ

200,000.-บาท
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม

1. ช่ือโครงการ : การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดี
และรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานยิมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญ
เพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ี
ยอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม
อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับ
สังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ตระหนักถึงปญหาท่ี
เกิดข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตข้ึน ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็น
ความสําคัญหันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในกาตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้(9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการ
พัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเดก็ และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึง
การตอตานการทุจริต
3.4 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนและ
พรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด
5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
6. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
7. งบประมาณดําเนินการ

20,000.-บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ

2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2563
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา และสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม_ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึงการตอตาน
การทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองคาย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา

ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมใน
การรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ.
2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5)
สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้(9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย พิจารณา
เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองคาย
(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและ
เยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝง
จิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติ
ตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมี
ความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลหนองคาย จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูสามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใช
กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
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7. งบประมาณดําเนินการ

80,000.- บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองคาย
(กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็ก
และเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม
และวัฒนธรรมโดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มี
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองคาย (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ
รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํา นึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยม
ความเปนไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 6 )พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให
เทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี ้(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชราและผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ได
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ท่ีเกิดข้ึน
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3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลหนองคาย จํานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
7. งบประมาณดําเนินการ

80,000.-บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด และกองการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
ได
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”
2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ
ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในป0จจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร ท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตร ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตร ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเป9นกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในท็องถ่ินท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน
ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว
เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูง
ท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ี
คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และ
มูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความ
เสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติ
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การปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทํา
แผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ_
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย
โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางาน

ของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกร
จะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานใน
การทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรjงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเป ดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมี
มาตรการสรางความโปรjงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามา
ทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของ อบต. จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวน
ตําบล
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
ท่ีทําการ อบต.หนองคาย

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของ อบต. จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดบั 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และ หัวหนาสวนราชการ

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ี

ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังท่ีเปนหนาท่ี
ตามกฏหมายท่ีจัดตั้ง และหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีกําหนดให อบต.มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบป0ญหาดานการอํานวย
ความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนมัุติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนjวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปน
อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเป9นสาเหตุหนึ่ง
ของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามกฏหมายท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามกฎหมายดังกลาว กําหนดใหนายก
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของ อบต.และควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกเทศมนตรีท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกฯได
กําหนดใหปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางรองจากนายก อบต.และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําของ อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ี
นายกฯ มอบหย ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของ อบต.หนองคายข้ึน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนjวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเป9นเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย
นายก อบต.มอบหมายใหรองนายกฯ นายก อบต.มอบหมายใหปลัด อบต. รองปลัดฯ และหัวหนาสวนราชการปลัด อบต.
ใหรองปลัดฯ และปลัดฯมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป(ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรjงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ

ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก อบต.
หนองคาย ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ
ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา อบต.หนองคาย จําเปนดําเนินการกิจกรรมนี้
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3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ขาราชการ และพนักงานจาง ของ อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ อบต.หนองคาย โดยแตงตั้งปลัด
อบต. เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการ อบต.หนองคาย ท่ีรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีเปนเลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการฯ โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการ อบต.หนองคาย ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ี
ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนhาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ รวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทาง
ราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกัน

และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง อบต.หนองคาย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิด
ความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจjายประจําป และ
ดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ อบต.หนองคาย
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูhความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เก่ียวของ
3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

กองคลัง อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ ของปงบประมาณ
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลพัธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปป0ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน
ประโยชนกับประชาชน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เจาหนาท่ีผปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหา
พัสดุ
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6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู_
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป/องกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เนื่องจาก อบต.หนองคาย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน

เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตอง
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ
บาลเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ-
จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ อบต.หนองคาย เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ
– จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ อบต.
หนองคาย
3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของ อบต.หนองคาย ท่ีดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553
จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตามสาย
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5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ี อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ อบต. ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงตามสาย หนวยงานราชการ เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซื้อ
จัดจางท้ังหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
- สามารถลดป0ญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

อบต.หนองคาย บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และให
ประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการ
รวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ทีทําการ อบต.หนองคาย เปนศูนยบริการประชาชนใน
การติดตอสอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป9นอํานาจหนาท่ีและภารกิจของเทศบาล ติดตามความ
คืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือ
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ใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการ
รับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัตินอกจากนี้ อบต.หนองคาย ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ีกําหนด โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
3. วัตถุประสงค
3.1 สรhางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติในทุกดาน
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ ตามขอบัญญัติฯ
9. ผูรับผิดชอบ

ทุกสํานัก/กอง อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชัjนในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
อบต.หนองคาย มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล

ท้ังท่ีเปนหนาท่ี กฎหมายท่ีจัดตั้ง และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให ในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น
 อบต.หนองคาย ในฐานะหนวยงานท่ีใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือ
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เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการ
หรือไมการท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ อบต.หนองคาย ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ อบต.หนองคาย จึงดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับ
บริการสาธารณะจาก อบต. ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและ
พนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึง
จําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีในเขต อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบท่ีกําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหเทศบาลทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

100,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต -ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของ อบต.หนองคาย จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80

- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

อบต.หนองคาย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายจัดตั้งกําหนดไว และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ี
กําหนดให มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ
ของ อบต.หนองคาย อาจจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ
และผูมาขอรับบริการพรอมกันเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนอง
ความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐาน
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปกฎหมายไวเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนั้น อบต.หนองคาย จึงไดมุงเนนท่ีจะ
ใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน– หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ
และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ
สําหรับผูมาติดตอราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับบริการ
3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ
3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลําดับคิว
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
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6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไขการ
ให_บริการอยางมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ
- การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตตําบลหนองคาย มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
อบต.หนองคาสย จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency)
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ
สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได
หนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค
กิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือ
เกณฑท่ีชัดเจน อบต.หนองคาย จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการ
แสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม
โปรงใสยิ่งข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและ
ไมเลือกปฏิบัติ
3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปhาหมาย/ผลผลิต

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เขตพ้ืนท่ี ตําบลหนองคาย
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน
6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
6.3 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชัน หองน้ําสําหรับผูพิการ
6.4 มีการนําระบบออนไลน ซอฟตแวร สกอรคารด สมารท บ็อกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใชในการ
ประเมินผลการใหบริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ( พ.ศ. 2561- 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมไดใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกํานัก/กอง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด
ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา
อบต.หนองคาย จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพ่ือรับฟ0งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของ อบต.หนองคาย ใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหนองคาย
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป
4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของ อบต.หนองคาย
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี นายก อบต. มอบ
อํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกกอง/สํานัก ของ อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของ อบต.หนองคาย เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากยิ่งข้ึน

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายท่ี
เปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
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การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ัง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
การอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน อบต.หนองคาย เปนหนวยงานท่ีจะตองปฏิบติ
งานใหเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวย
ความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขต อบต.หนองคาย ใหกับประชาชนไดh
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดhอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ
3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขต อบต.หนองคาย และผูท่ีมาติดตอราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพัก
กลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป
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7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ(พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

งบประมาณรายจายประจําป
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือเปน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู
ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอ
สถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย

คณะผูบริหาร , ปลัด/รองปลัด อบต. และผูอํานวยการกอง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด/รองปลัด
ผูอํานวยการกอง เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร, ปลัด/รองปลัด หรือผูอํานวยการกอง ทุกกอง ท่ีไดรับมอบหมายทราบ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.หนองคาย

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ

สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและอลคการบริหารสนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติ
อํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไว การท่ีนายก อบต.จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวาง
ในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน อบต.หนองคาย
จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก อบต.หนองคายใหรองนายกฯ ปลัด และรองปลัด ไดปฏิบัติราชการ
แทนนายก อบต.หนองคาย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายก อบต.เสนอนายก อบต.หนองคายพิจารณา
6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกฯใหรองนายก ปลัด และรองปลัด อบต.หนองคาย ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
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1. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายก อบต. ในฐานะเจา
พนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแต
เก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการ
ประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมาไดดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ
เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงคN
3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนไปอยางรอบคอบ
3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คําสั่งนายก อบต.หนองคาย มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ใหกับรองนายกฯ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ

เสนอคํา สั่งเ อบต.หนองคาย มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกฯ เปนผูปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองชาง อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายก อบต.หนองคาย ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ี
ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามท่ีกฎหมายจัดตั้งกําหนด
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ
อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหhบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบใน-
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การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายบท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.หนองคาย ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการอบสนอง
ความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไข
ข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. เปhาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวยนายกฯ
มอบหมายใหรองนายกฯ นายกฯมอบหมายใหปลัด, รองปลัด และหัวหนาสวนราชการ ปลัดมอบหมายใหรองปลัด และ
ปลัด อบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

1. ช่ือโครงการ : โครงการพอ – แมดีเดน
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องในวโรกาส วันพอแหงชาติของทุกปเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
และในวโรกาส วันแมแหงชาติของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่ง อบต.หนองคาย ไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตjอกันมาเพ่ือเทิดทูน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาว
ไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชนชาวไทยท่ีเปยลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบ
มิได และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและแมท่ีมีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
กําหนด อบต.มีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ อบต.มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการ
ยกยjองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้น เทศบาลจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองคาย เพ่ือมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมได
ตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอและแม ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพ่ือใหพอ แมท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เปาหมาย

จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปน
พอ แม ดีเดน ประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกชุมชนในเขตตําบลหนองคาย จํานวน  14 หมูบาน เพ่ือใหแตละหมูบาน
ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง อบต. เพ่ือใหคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากหมูบานตางๆ
ภายในเขตตําบลหนองคาย
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ แม ดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล ตามระเบียบฯ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ

20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด และกองการศึกษา
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพอแมดีเดน ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวาปละ 14 คน
10.2 ผลลัพธ
- พอ แมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนhอยกวาระดับดี
- มีพอ แมดีเดน ท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความ
เปนมาแหงการตอสูhพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส
และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู
ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรี
สากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลวเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให อบต. มีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษโดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ินดังนั้น อบต.หนองคาย จึงไดจัด
ใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม
สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตน
ท่ีเป9นประโยชนตอสังคมสืบไป
4. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวนปละ 20 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนสตรี
ดีเดนประจําปเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรม กลุมสตรีทราบท่ัวกัน เพ่ือใหแตละหมูบาน
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ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง อบต. เพ่ือใหคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากแตละหมูบานภายใน
เขตอบต.หนองคาย
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 ครั้ง/ป
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

20,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา ปละ 20 คน
10.2 ผลลัพธ
- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีท่ีเป9นบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
2. หลักการและเหตุผล

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในป0จจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกjคน
รุนหลัง อบต.หนองคาย จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก
กระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปน
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน
3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน กุศโลบาย
หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 10 คน/ป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
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6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ

ผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร อบต.หนองคาย เว็บไซตฯ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

5,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล

ดวย อบต.หนองคาย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 35 ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวย 14 หมูบาน มีประชากรท้ังสิ้น 5,074 คน ประชากรแฝงประมาณ 10 คน ครัวเรือนจํานวน 1,225
ครัวเรือน ในการบริหารงานของ อบต.หนองคาย มุงงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางาน
และแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุดปจจุบัน อบต.หนองคาย เพ่ือใหเปนอํานาจหนาท่ี
กําหนดให อบต. มีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคท่ีจะใหมีคณะกรรมการหมูบาน/
ชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชนในหมูบานตางๆ ทําหนาท่ีในการประสานงานกับ อบต.และหนวยงานอ่ืนๆ
รวมตลอดท้ังการดูแลทุกขสุขของพ่ีนองประชาชน ประกอบกับแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ินดังนั้น อบต.หนอง
คาย จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหนาท่ีในกิจกรรมตอ
สังคมในตําบลหนองคาย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการหมูบาน/ประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของสังคมดวยดีเปนท่ีประจักษ
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการหมูบาน/ประชาชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและ
กําลังใจ เปนแบบอยางท่ีดีตอไป
4. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกแกคณะกรรมการหมูบาน/ประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลือกิจกรรมตางๆของสังคมดวยดีเปนท่ีประจักษ
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
ท่ีทําการ อบต.หนองคาย

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการหมูบาน/ประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับ อบต.หรือกิจกรรมสวนรวม ไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 100
10.2 ผลลัพธ
- คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมของ อบต.หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการ
พัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญ
ของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทํา
ความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลหนองคาย ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของ
อบต.หนองคาย อยางสมํ่าเสมอ จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแก
บุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ อบต.
หนองคาย โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลท่ีควรไดรับ
การยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน
องคกรในเขตตําบลหนองคาย มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของ อบต.หนองคาย
3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต.หนองคาย
ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม
3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต อบต.หนองคาย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต.หนองคาย
- ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีในเขต อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและได
คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

20,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ อบต.หนอง
คาย
10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต อบต.หนองคาย มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และ
อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือ
นําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวัน
ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคล
อ่ืนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป9น
ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป
3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน
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4. เปาหมาย

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย
5. สถานท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้
- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน)
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนดนตรีพ้ืนบาน (ประชาชน)
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงพ้ืนบาน (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

20,000.-บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการศึกษา และสํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ใน
ลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอก
มากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ
เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษ
ตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยู นาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลด-
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รายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแก
ครอบครัวอีกดวยตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําให
เกษตรกรในพ้ืนท่ีชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลกับคลองสงน้ํา ประมาณ
500 ไร เกษตรกรเหลานี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรไดรับทราบ
ถึงสถานการณภัยแลงดีและไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอยางมาก โดย อบต.
หนองคาย ไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชท่ีใช
น้ํานอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว ฯลฯ ซึ่งการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูก
พืชใชน้ํานอยแทนการปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชน้ํานอยกวาการปลูกขาว เชน พ้ืนท่ีทําน้ํา 1 ไร ใชน้ํา 1,738
ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด ถ่ัวฝกยาว 1 ไร ใชน้ํา 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปนวิธีหนึ่งของการ
ดําเนินการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย อยางยั่งยืน อบต.หนอง
คาย ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปน
ลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองคาย คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติ
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผล
ท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง อบต.หนองคาย จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิต
เกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจําศูนย_
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร
4. สถานท่ีดําเนินการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองคาย
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลหนองคาย
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู
5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรู
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางเดือนกุมภาพันธ – สิงหาคม
7. งบประมาณดําเนินการ

40,000.-บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
9. ตัวช้ีวัด
9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรู โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคล
ท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวนปละ 100 คน
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10. ผลลัพธ
10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
10.2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลหนองคาย

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมิน
ท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริต
ท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทาง
วัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร
จัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการ
ทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีนวยงาน
ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการ
สรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้น อบต.หนองคาย จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ใหสูงข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ทุกสํานัก/กอง

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย”
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติ
หนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป9นลายลักษณอักษร หรือ
โดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผู
ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กําหนดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย กับปลัดฯ และหัวหนาสํานัก
ปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2561
3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
อบต.หนองคาย ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม
บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัด
องคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
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3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูลเพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผล
การดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ี
กําหนด
1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไว
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล

อบต.หนองคาย ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.หนองคาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบ-
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ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว อบต.หนองคาย ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการรวจสอบ
ภายในทุกสวนราชการ การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.
ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2548 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบนอกจากนี้ ยังใหความ
รวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ อบต. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไม
พบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหเปนาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ทุกสํานัก/กอง อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย
- ปฏิบัติตามขhอทักทhวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.หนองคาย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 อบต.หนองคาย มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 อบต.หนองคาย มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการ
ใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.)
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญดังนั้น อบต.หนองคาย
จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการอบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง ของ อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

อบต.หนองคาย ความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย จาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล

ดวย อบต.หนองคาย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก
ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพทหรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวย
ความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ
การรับเรื่องรองเรียนประจํา อบต.หนองคาย รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขอ อบต.หนองคายข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ อบต.หนองคาย
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการ
แกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ อบต.หนองคาย ใหผูรับบริการ ผูมีสวน
ไดเสียคูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ อบต.หนองคาย ตาม
คูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ อบต.หนองคาย โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”

2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาน วาปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณา
รับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคุมการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล ในการให_
ขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเป.นการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.หนองคาย ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน”
2. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมี
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยืขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณืใหประชาชนมี
โอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด อบต.หนองคาย จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวม
ไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร อบต.หนองคาย ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมโดยมีงานศูนยบริการขอมูลฝาย
ประชาสัมพันธ สํานักปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.หนองคาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.หนองคาย จํานวน 1 แหง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย (ศูนยขอมูลขาวสาร)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ประชาชน ผูรับบริการไดเขาถึงและรับทราบขอมูลขาวสารของ อบต.หนองคาย ครบทุกดาน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย”
2. หลักการและเหตุผล

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจายแจก
รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูลขาวสารของ
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ
6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ
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6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ

เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 เปนตนไป ณ สํานักงาน อบต.หนองคาย
8. งบประมาณ

ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด อบต.หนองคาย
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ อบต.หนองคาย ณ ท่ีทําการฯ
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีในทุก
หนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูล
ขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูล
ขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมี
โอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารของ อบต.หนองคาย ให
ประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานของ อบต.หนองคาย ดังนัน้ เพ่ือเสริมสรางให อบต.หนองคาย มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของ อบต.หนองคาย และตัวแทน
หมูบาน/ชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อบต.กับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูเขารวมอบรม จํานวน ปละ 50 คน
(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 40 คน) ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ รอยละ 80
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
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6. วิธีดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการจัดหาพัสดุ การ
คํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป.นไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ี
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน
โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น อบต.หนองคาย จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” ข้ึน
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ อบต.หนอง
คาย ไดงายและสะดวกมากข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย
3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขต อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก
- แผนพัฒนาทองถ่ิน
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
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- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 25612564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนขhอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของเทศบาล และ
การรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส
ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ
ตางๆรวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทาง
เว็บไซตขือง อบต.หนองคาย และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของ อบต.หนองคาย
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7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง อบต.หนองคาย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

3.1.3 มีการปfดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ อบต.หนองคาย”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนjวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน
โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น อบต.หนองคาย จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของ-
หนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวย
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
การเผยแพรjขhอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ อบต.หนองคาย ไดงายและสะดวกมากข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาท่ีทําการฯ
- บอรดประชาสัมพันธของ อบต.หนองคาย เชน ศาลาประชาคมหมูบาน/ท่ีทํากการผูใหญบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- หนังสือพิมหรือวิทยุชุมขนทองถ่ิน
- ประกาศผjานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด อบต.หนองคาย

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

1. ช่ือโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ

ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับ
กิจกรรม/โครงการของ อบต.หนองคาย ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ
ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของ
เทศบาล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไร
บาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต.หนองคาย ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก
สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.หนองคาย อยางถูกตองและ
โปรงใส
3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต.หนองคาย
4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เปาหมาย
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของ อบต.หนองคาย ใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยางกวางขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร
4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ และคูมือการใหบริการประชาชน
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร
4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.7 จัดแถลงขาวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
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4.9 จัดทําของท่ีระลึก
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี
4.11 ปายประชาสัมพันธ
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส
4.13 จัดทํา spot
4.14 เสียงตามสาย
4.15 อ่ืนๆ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ในเขตตําบลหนองคาย

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของ อบต.หนองคาย
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต.หนองคาย ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองคาย เปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ
ไมนอยกวารอยละ 60

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสู
การปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน อบต.หนองคาย
จึงจัดทําโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561-2564 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ
อบต.หนองคาย ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือการจัดงบประมาณในราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบันสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน
3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ อบต.หนองคาย
3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
3.5 เพ่ือสงเสริมกรรมการหมูบาน และประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 14 หมูบาน ในเขตตําบลหนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เขตตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานผูนําหมูบานเพ่ือจัดทําแผนหมูบาน/ชุมชน
6.3 ประสานวิทยากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอประทาย
6.4 มอบหมายเจาหนาท่ีรวมเวทีประชาคมหมูบาน
6.5 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางเดือนมีนาคม –เมษายน
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน
3. ไดผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปlเทศบาล
4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับรื่องราวรองทุกข อบต.หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

อบต.หนองคาย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนใน
ดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดย
ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
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ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง-

ความตองการของประชาชน อบต.หนองคาย จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี
4. เปาหมาย

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้
6.1 ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-756254 ทางโทรสารหมายเลข 044 -756255
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต.
หนองคาย
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
1. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.หนองคายเคลื่อนท่ี
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

อบต.หนองคาย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนใน
ดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดย
ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญดังนั้น
เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทําโครงการ
อบต.หนองคายเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให อบต.หนองคาย ดํานินการ
ใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับ
องคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให
ประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการฯ ซึ่งอาจเสียคาใชจาย
หรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน
3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน
ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี
4. เปาหมาย/ผลลัพธ

นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของ อบต. ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตตําบล
หนองคาย และรวมกับหนวยงานในตําบล และสวนราชการของอําเภอ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชนในเขต
ตําบลหนองคาย
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

มกราคม –กันยายน
8. งบประมาณดําเนินการ

40,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย



-86-

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของ อบต.หนองคาย อยางท่ัวถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตเทศบาล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของเทศบาลรวมรับฟง
ท้ังในเรื่องการดําเนินงานของเทศบาล และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนา อบต.
หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1
องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (1) (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให อบต.หนองคาย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบ องคการบริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยสํานักปลัด งานนโยบายและแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย ข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นใน
การจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมหมูบาน และคณะกรรมการพัฒนา อบต.
หนองคาย กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมผูนําหมูบาน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย บางตําแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ตองดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหนงดังกลาว
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานนโยบายและแผน สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

อบต.หนองคาย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองคาย
เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางและพิจารณาแผนพัฒนาสี่ป ของ อบต.หนองคาย เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาของ
อบต.หนองคาย ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
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1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดจัดทําโครงการ ประชุมหมูบานและ
ประชาคมตําบลประจําป ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561-2564
4. เปาหมาย

ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยฯ สารวัตรกํานัน แพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป
5. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
5.2 ติดตอ ประสานงานกับผูนําหมูบาน
5.3 แตงตั้งคณะทํางาน
5.4 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การประชาคม
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (256 – 2564)
7. งบประมาณ

80,000.-บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน

1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปนสําคัญ
จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมาย
ของแผนแมบทชมชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของ
ตนเอง”การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตาม
กระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลัง
สําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได
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3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย

ทุกหมูบานในเขตตําบลหนองคาย
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป งบประมาณ (2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ

40,000.- บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

หมูบาน/ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคน
ในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวม
ในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการ
จัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปlงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวน
รวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนอง
คาย อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดให
ภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการ
ปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง
4. เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง หมูบาน
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5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับ อบต.หนองคาย อยางแข็งขันสําหรับการ
ทํางานของ อบต.หนองคาย ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมี
สวนเก่ียวของกับ อบต.หนองคาย ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วา
ดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ
ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ

ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดและกองคลัง อบต.หนองคาย
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต.หนองคาย
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
หนวยงานทองถ่ินของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดให องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ อบต. วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจน
เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต. เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไขสงเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ของ อบต.หนองคาย ตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และ
มาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับ
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ อบต.หนองคาย จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย ประจําป
งบประมาณ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะ
สงเสริมให อบต.หนองคาย มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ
ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย
เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ อบต.หนองคาย
3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อบต.หนองคาย (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย
(1) ผูแทนชุมชนองค็กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภา อบต. 2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒ ิ2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ
(6) นักทัพยากรบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5
และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
1. การบริหารราชการเพ่ือห็เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อบต.หนองคาย ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดเสริมสราง
บทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
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3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.หนองคาย ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของ
ประชาชน
2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ อบต.หนองคาย
4. เปาหมาย

ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน อบต.หนองคาย ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2551 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ อบต.หนองคาย หรือโครงการ
ท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําให อบต.หนองคาย มีความโปรงใส ตรวจสอบได

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป; ประจําป;งบประมาณ 2561-2564
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.หนองคาย เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการ
กระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายใน
มาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ อบต.หนอง
คาย เปนนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายท่ีกําหนด
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3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงาน/เจาหนาท่ี ทุกหนวยงาน ครูผูดูแลเด็ก และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน
ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท
วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือให
ม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด (นวยงานตรวจสอบภายใน) อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินอยางนอยปlละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตอง
และเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด อบต.หนองคาย จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของ อบต.หนองคาย
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให ผูบริหาร ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิตามกําหนด
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

สวนราชการทุกหนวยงานของ อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงานของ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมินองคประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐ
หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูใน
รูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุม
ดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการ
จัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด
การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล
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ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน
และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูสมอ อบต.หนองคาย พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือให องคกรมี
แนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ข้ึน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด
และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ
ท่ีอาจมีข้ึน
3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ
3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทํา
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย / 4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ

ทุกกอง/สํานัก ของ อบต.หนองคาย
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(รอยละ 80 ในระดับ
มาก)
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดให อบต.หนองคาย ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเป9นแน
วทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมี
และจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หนวยรับตรวจ
3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด
3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสวนราชการของ อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.หนองคาย (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบ
และมีการติดตามผลระหวางป
6.2 หัวหนาสวนราชการของ อบต.หนองคาย นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
6.3 หัวหนาสวนราชการของ อบต.หนองคาย รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.หนองคาย
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.หนองคาย ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม
และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตอไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ(พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน
ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินของ อบต.หนองคาย
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค_
กรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตอง
มีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพกองคลัง อบต.หนองคาย จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ อบต.หนองคาย
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการรับ จายเงินของ อบต.หนองคาย เกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน
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- สรุปผลการรับ จายเงินของ อบต.หนองคาย ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง อบต.หนองคาย
9. ตัวช้ีวัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน
10. ผลลัพธ

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินของ อบต.หนองคาย ทําใหเกิดความ
โปรงใส ในการรับจายเงินของ อบต.หนองคาย

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดเล็งเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 – 2561) อบต.หนองคาย จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปน
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส
เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชน
เปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ อบต.หนองคาย
3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของ อบต.หนองคาย ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ี อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร-
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ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ แต อบต.หนองคาย ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทน
ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง (งานพัสด)ุ อบต.หนองคาย
10. ผลลัพธ

การจัดซื้อจัดจางของ อบต.หนองคาย มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและไมเกิดปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะบริหาร
สัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทํา
หนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตาม
ขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติ
ไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาล
ปกครองได อบต.หนองคาย เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง
เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายได
อยางถูกตอง
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ
4. เปาหมาย

ผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจการจาง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมใหความรูแกผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจการจาง
6.3 สงผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจงานจางเขารวมอบรมกับหนวยงานท่ีจัด
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง(งานพัสด)ุ อบต.หนองคาย

10. ผลลัพธ
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ
หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ิน
ตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและ
เก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความ
เขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนือ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต อบต.หนองคาย จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.หนองคาย เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิน
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3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเป9นการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชน สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูบริหาร จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาฯ จํานวน 28 คน รวม 32 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแก ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ เขารับการอบรม
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2563
8. งบประมาณดําเนินการ

40,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล
ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการ
ใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี อบต.หนองคาย
ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติ หนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น อบต.
หนองตคาย จึงไ ดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝากอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาฯ ใหมีความเขาใจในการทํางานตาม
บทบาทและอํานาจหนาท่ี
3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 28 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท้ังในท่ีทําการฯและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายใน อบต.และหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการ
จัดสงสมาชิกสภาเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา เขารับการ
ฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภา ผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผานผูบริหาร
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภา และรายงานเสนอผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

80,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด(งานบริหารงานบุคคล) อบต.หนองคาย
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวช้ีวัด
จํานวนสมาชิกสภาของ อบต.หนองคาย จํานวน 28 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใช
สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการ
พัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยัง
สรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ-



-102-

ปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภา
รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน
4. เปาหมาย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 28 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภา เปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการ
ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด(งานกิจการสภา) อบต.หนองคาย
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ และ
หลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจาก
การเลือกตั้งฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง
เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแก
ปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสjวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใช
อํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภา มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมในการทํางาน
3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
4. เปาหมาย

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จํานวน 28 คน
5. พื้นท่ีดําเนินงาน

ท่ีทําการ อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ เชน
- เปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน
- เปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 14 คน
- เปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 2 ศูนยละ 2 คน รวม 4 คน
6.2 สมาชิกสภา ท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด(งานกิจการสภา) อบต.หนองคาย
10. ผลลัพธ
การพัฒนา ของ อบต.หนองคาย เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวก
พองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนืสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชั่นการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
และธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอัน
จะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเข อบต.หนองคาย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ในพ้ืนท่ี อบต.หนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่นได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการฯ หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นในระดับตําบล

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวนใน
สังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิด
การเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอร
รัปชั่และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในตําบลหนองคาย และตําบลอ่ืนๆ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ตําบลหนองคาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ท่ีเหมาะสม
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

5,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นๆ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณา
การ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหา
เก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนนวงการระดับทองถ่ินจนถึงะดับชาติ ซึ่ง อบต.
หนองคาย มีภารกิจในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกhาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
เศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมี
องคประกอบหลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนา
ทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับ อบต.หนองคาย ในการรวมคิด
รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ิน   อบต.
หนองคาย พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี
ความเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลหนองคาย
4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต อบต.หนองคาย เขามามีสวนรวมในการเปน
เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับ อบต.หนองคาย
5. สถานท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองคาย
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6. วิธีดําเนินงาน
1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต อบต.หนองคาย
2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย
3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการของ อบต.หนองคาย ในการรวมคิด รวม-
พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวาง อบต.หนองคาย กับบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด อบต.หนองคาย
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี อบต.หนองคาย
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ภาคผนวก



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เรื่อง  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)

---------------------------------------

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. เลขท่ี (๖๙/๒๕๕๑ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ    โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ โดยทุกสวนราชการและหนวยงาน
ภาครัฐ ตองกําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย      โดยคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔)ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการดังกลาวแลว ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย   จึงอนุมัติและประกาศใช
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)  เพ่ือเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติการปองกันการทุจริตใน
องคกรใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตอไป

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

อาจ  จิตจัง
  (นายอาจ    จิตจัง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย


