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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์          
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิ ด  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น   
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้ 
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 
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 4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่      
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น 
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7)  ค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต   
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแร ง        
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ส าคัญต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน    
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3        
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 11 จาก 168 ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ 
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ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง   
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมอง
ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้  
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้ 
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก     
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม 
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน   
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย  
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนน 
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล         
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 2)  เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ปฏิบัติราชการโดย     
ยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 
 4)  เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 5)  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน  ร่วมคิดการปูองกันการทุจริตโดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
4.  เปูาหมาย 
 1)  ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ตลอดจน       
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทาง
ที่มิชอบทุกฝุาย 
 2)  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3)  หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 4)  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม     
และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1)  คณะกรรมการ สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู        
มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 2)  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู 
 3)  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4)  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 5)  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6)  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน ในการ
ปูองกันการทุจริต 



                                           5 
ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง     
ฝุายสภาท้องถิ่นและ   
ฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  และ
ลูกจ้าง อบต. สีชมพู 
2) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรของ อปท. 
3) กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการ           
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
4) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของ อปท. 

15,000 15,000 15,000 15,000  

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

5) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
6) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปและ
ประโยชน์สาธารณะ 
7) กิจกรรมประชาชนยุคใหม่ต่อต้านการทุจริต 

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่  
เด็กและเยาวชน 

8) โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมใน
สถานศึกษา 
9) กิจกรรม การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 รวม จ านวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม 1 มาตรการ 85,000 85,000 85,000 85,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1) มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร อปท. 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้าง  
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
3) มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
4) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
5) กิจกรรมการให้บริการประชาชนให้เกิดความ 
พึงพอใจทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

- - - -  

2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ด ี

6) โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7) กิจกรรมจัดท าแผนผังก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
8) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายก 
อปท. ปลัด อปท. และหัวหน้าส่วนราชการ 
9) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ สั่งการ อนุญาต 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ 
ด าเนินกิจการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

10) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต (ต่อ) 

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

11) มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ อปท. 
12) มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับ ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. 
13) มาตรการจัดท าข้อตกลงให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
14) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

- - - -  

 รวม จ านวน 1 โครงการ  4 กิจกรรม  9  มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 

1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.สีชมพู ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.     
สีชมพู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการต่างๆ ของ อบต.สีชมพู ทางปูาย 
สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
4) กิจกรรม การจัดท าคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
5) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท. อ.นาแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,000 

3.2 การรับฟัง        
ความคิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

6) มาตรการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนและ
ร้องทุกข์ผ่านตู้รับความคิดเห็น เว็บไซต์อบต.สีชมพู  
หรือการจัดท าประชาคม 
7) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8) มาตรการ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
(ต่อ) 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

9) โครงการจัดประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
10) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
11)  มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนา 
 

30,000 30,000 30,000 30,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม จ านวน 2 โครงการ  1 กิจกรรม  8  มาตรการ 56,000 56,000 56,000 56,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

1) มาตรการจัดท าและรายงานการควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
2) มาตรการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 

     
 
 
 
 
 

4.2 การสนับสนุนให้  
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ     
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

3) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ 
อบต.สีชมพู 
 

     

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
อบต.สีชมพู 
5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

150,000 150,000 150,000 150,000  

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

6) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต 

     

รวม จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม  4  มาตรการ 150,000 150,000 150,000 150,000  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วน 
     ต าบล  และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
๒.  หลักการและเหตุผล   

คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม  และเป็นรูปแบบของความคิดและการกระท าบน
พ้ืนฐานของมาตรฐานทางศีลธรรม  คุณธรรมอาจนับรวมในบริบทกว้างๆ  ของค่านิยม  บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของ
ค่านิยมภายใจที่เป็นหลักของความเชื่อ ความคิด ความเห็น ของคนๆนั้น 

จริยธรรม  หมายถึง  การแยกสิ่งถูกจากผิด  ดีจากเลว มาจากค า  ๒  ค า  คือ จริยะ กับ ธรรม ซึ่งแปลตาม
ศัพท์  คือ “จริยะ” แปลว่า  ความประพฤติ  กิริยาที่ควรประพฤติ  ค าว่า “ธรรม”  แปลว่า คุณความดี ค าสั่งสอนใน
ศาสนา  หลักปฏิบัติในทางศาสนา  ความจริง  ความยุติธรรม  ความถูกต้อง  กฎเกณฑ์  หรือจริยธรรม แปลว่า 
กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่ต้องการ
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล          (High 
Performance)  ซึ่งส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานให้ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 
คือ  การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้หน้าที่ของตนเอง  ที่ส าคัญ คือจะต้องเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน  เพราะการบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนได้หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกของทางราชการที่ส าคัญขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็ น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์แก่การบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท า
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล   สชีมพู  
เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
๔.  เปูาหมาย 

๑.  ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จ านวน  29  คน 
๒.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จ านวน  13  คน 
  รวม  42  คน 

 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ละ  ๑5,๐๐๐  บาท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ตระหนักถึง

ความส าคัญของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู          

 เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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ล าดับที่  ๒ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารง
ต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ  ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน  หรือ
หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ  (professional  interests)  
อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น  อาจส่งผลให้เกิดความ
ไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่าจะสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อย
เพียงใด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ความหมายของส านักงาน  ก.พ.  หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล  (ไม่
ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท  ผู้บริหาร)  มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  จนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา  จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด       แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ     พวกพ้อง 
 เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์แก่การบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท า
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล สีชมพู 
๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  ๑0๐  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์  (conflict  of  
interest)  และร่วมหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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ล าดับที่  ๓ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินการต่างๆ  ของหน่วยงานภาครัฐ  จะต้องค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงาน           จากส่วนกลาง  
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิได้มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นจึงเป็นหน้าที่ส าคัญอันหนึ่งที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม 
 เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์แก่การบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจรรมจ านวน  ๕๐  คน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ล าดับที่  ๔ 

๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  หลักการและเหตุผล  

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แกประชาชนในท้องถิ่น  โดย
ให้สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี      ความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม ่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า    ทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ สิทธิเสรีภาพ  และการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น  โดยมีบทบัญญัติให้การ
ใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือเป็นการแกปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ        จึงก าหนดบทบัญญัติในมาตรา  ๗๗  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งฝุายการเมือง
และฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง  เหมาะสม  น ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรื องของประเทศชาติและส่งผลให้เกิด
ความสุขความเจริญย้อนกลับมาสูตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 

เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์แก่การบริหารราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.  เปูาหมาย 
 จัดท าและประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒)  ประชุมท าความเข้าใจหรือจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ 
 ๓)  ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  ได้ทราบและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ล าดับที่ 5 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  แต่จากที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่

ผิดกฎหมายเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง  ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศ
ไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จ        พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
ห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ  โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดใน
การด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา      3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พอ
อยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์     “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตร        เพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น 
ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น         เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ        และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 1) ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู       จ านวน   7 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น 
 2) ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  สภาพแหล่งน้ า คู คลอง ที่เสื่อมโทรมและพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จ านวน 7 หมู่บ้าน โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ 
 3) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อส
ม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ    ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 
 
 
 
 



                                 17 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ และแหล่งน้ า คู คลอง แม่น้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู   
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒)  จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คู คลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ า คู คลอง   ท าความ
สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในหมู่บ้านและเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 ๓)  จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน ให้มี     ความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในหมู่บ้าน     และหมู่บ้านอ่ืน 
ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณในการด าเนินการ  จ านวน  20,000 บาท  
๙.  ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ล าดับที่  ๖ 

 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปและประโยชน์สาธารณะ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  การรู้กฎหมายจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง   เพราะเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชนทุกคนที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิและหน้าที่ของตน  ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด  เพื่อไม่ให้กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

ประโยชน์สาธารณะ  คือ  การด าเนินการของบุคคลหรือรัฐเพ่ือตอบสนองความต้องการของคน    ส่วนใหญ่ใน
สังคม มิใช่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ด าเนินการคนเดียว  หรืออาจกล่าวได้ว่า  ประโยชน์สาธารณะเป็นความ
ต้องการของบุคคลแต่ละคนที่ตรงกันและมีจ านวนมากจนเป็นคนหมู่มากหรือเป็นคน    ส่วนใหญ่ของสังคม  จนความ
ต้องการนั้นถูกยกระดับให้เป็นประโยชน์สาธารณ์ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท ากิจกรรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมายทั่วไปและประโยชน์สาธารณะ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปและประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนปีละ  ๘๐  คน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปและเห็นคุณค่าของประโยชน์สาธารณะ 
 
 
 
 
 



             19 
ล าดับที่  ๗ 

 
๑.  ชื่อโครงการ   กิจกรรมประชาชนยุคใหม่ต่อต้านการทุจริต 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International  –  TI)  เป็นองค์กรภาคประชาสังคม
ระดับโลก  มีเครือข่ายใน  ๑๒๐  ประเทศทั่วโลก  ได้ท า  Corruption  Perceptions  Index  (CPI)  และรายงานว่า  
อันดับความโปร่งใสของประเทศไทยนั้น  ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและการฉ้อราษฎร์  บังหลวงอยู่มาก  เป็น
ปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน  เป็นปัญหาซึ่งยากต่อการแก้ไข  แม้จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่าง
เข้มงวด  แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 
 นอกจากการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายแล้ว  การปูองกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ศึกษาเรียนรู้  ท าความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ความรู้โดยให้สื่อมวลชน  องค์กรอิสระ  และองค์กรตรวจสอบภาค
ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะปูองกันการคอร์รัปชั่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท ากิจกรรมประชาชนยุคใหม่
ต่อต้านการทุจริต 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๔.  เปูาหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนปีละ  80  คน 

 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
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ล าดับที่  ๘ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การปลูกจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม  และเป็นรูปแบบของความคิดและการกระท าบน

พ้ืนฐานของมาตรฐานทางศีลธรรม  คุณธรรมอาจนับรวมในบริบทกว้างๆ  ของค่านิยม  บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของ
ค่านิยมภายใจที่เป็นหลักของความเชื่อ ความคิด ความเห็นของคนๆนั้น 

จริยธรรม หมายถึง การแยกสิ่งถูกจากผิด ดีจากเลว มาจากค า ๒  ค า  คือ  จริยะ  กับ  ธรรม  ซึ่งแปลตาม
ศัพท์  คือ “จริยะ” แปลว่า  ความประพฤติ  กิริยาที่ควรประพฤติ  ค าว่า  “ธรรม” แปลว่า  คุณความดี  ค าสั่งสอนใน
ศาสนา  หลักปฏิบัติในทางศาสนา  ความจริง  ความยุติธรรม  ความถูกต้อง  กฎเกณฑ์  หรือ “จริยธรรม แปลว่า 
กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือหลักความจริงที่เป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบัติ” 

การใช้การศึกษาพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา  มีความส าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาใน
ด้านความรู้และทักษะ  การพัฒนาด้านเจตคติดังกล่าวจะช่วยให้คนใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์  เป็นคนดีของสังคมอย่างสมบูรณ์   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนในแง่ของการพัฒนาเจตคติ  การสร้างคุณธรรม
จริยธรรม   

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ. 
๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  (๕)  ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ (๖)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา  ขึ้น 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ตระหนักถึงความส าคัญของการมีพฤติกรรม  ตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
 

๔.  เปูาหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนปีละ  ๑๕๐  คน 
 

๕.  พืน้ที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เกิดพฤติกรรมและตระหนักถึงความส าคัญของการมีพฤติกรรมตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและตามหลักพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
ล าดับที่  9 

 

๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
๒.  หลักการและเหตุผล  
 ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญ เพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ “ยอมรับได้”        หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม    อย่างยั่งยืน  หากปล่อย
ให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรม จริยธรรม จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อ
สังคมในด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกมายมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  จึ งได้จัดโครงการ
กิจกรรมประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต ขึ้น  ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด  
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรม  ให้มีความมั่นคงในสังคมไทย และ       เพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

๒.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อ ถึงการต่อต้านการทุจริต 

3.  เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการคิด       และสื่อสาร
ผ่านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
๔.  เปูาหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่ต าบลสีชมพู 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ส านักปลัด อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 ๓)  ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 ๔)  ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูก าหนด 
 5)  ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง

ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 



23 
ล าดับที่ 1 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 
 2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.  หลักการและเหตุผล  
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. ๒๕๕๗  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  พ.ศ. 
๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน  และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม    และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีและ
ความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนอง   ความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนดประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตาม
แนวทางประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  พนักงานส่วนต าบล   
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ   กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่น
ที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก
การทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว           จึงก าหนดแนวทางให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ถือปฏิบัติและด าเนินการ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามแนวทางประกาศเจตจ านงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาข้อมูล  รายละเอียดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามแนวทางประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓)  ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขององค์กาบริหารส่วนต าบลสีชมพู  และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
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๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
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มิติที่ 2 
 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
๑.  ชื่อโครงการมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน  

ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น  โดยมีบทบัญญัติใหการใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดย
สุจริตและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือเป็นการแกปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงก าหนดบทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง  เหมาะสม  น ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ 
ประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสูตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล   สีชมพู  
จึงได้ก าหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๔.  เปูาหมาย 
 มีการจัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาข้อมูล  รายละเอียดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  จัดท าประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 ๓)  ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี
ชมพู  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
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๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)  เกี่ยวกับเรื่องมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักงบประมาณได้เสนอแนวทางปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ภายใต้มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสรุปคือ 
ส าหรับรายการที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนเร่งด าเนิน
โครงการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)  เกี่ยวกับเรื่องมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท ามาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดท ามาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๑)  ศึกษาข้อมูล  รายละเอียดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  จัดท ามาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๓)  ประกาศมาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท ามาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
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ล าดับที่ 4 

 

๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล   
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ  (สภาวิชาชีพ)  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
(ถ้ามี)  เป็นข้อมูลที่ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ  ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) 
          เมื่อวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ ได้ยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา ๙ (๘)   แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๔๓ 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู  จึงได้จัดให้มีการด าเนินการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
๔.  เปูาหมาย 
 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑)  ศึกษาข้อมูล  รายละเอียดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  จัดท าแนวทางด าเนินการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๓)  ด าเนินการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการด าเนินการกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  
ความว่า  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์  
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน.. .”  ดังนั้น  
การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด       เป็นเปูาหมายสูงสุดขององค์กรทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน  
ต่างก็แข่งขันการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ แก่ประชาชน  หน่วยงานของรัฐทุกองค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ  การ
ให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่ดี  ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนด้านความสะดวก  ความ
รวดเร็ว  ยุติธรรม  โดยการ    ลดขั้นตอนในการท างาน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่พึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างสูงสุด 
 การบริการประชาชนเป็นการให้บริการสาธารณะประเภทหนึ่ง  ถ้าหากการจัดระบบการบริหารงานที่ดีก็จะ
ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพ  เคทซ์  และ  เบรนด้า  ได้เสนอหลักการพ้ืนฐานของการให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 

๑.  การปฏิบัติแบบเฉพาะเจาะจง  (Specificity) 
๒.  ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  (Universalism)  หมายถึง  การให้บริการประชาชนจะต้องไม่  เลือกปฏิบัติ 
๓.  การวางตัวเป็นกลาง  (Affective  Neutrality)  เป็นการให้บริการโดยไม่ใช้อารมณ์  บริการด้วยกริยา

ท่าทาง  น้ าเสียงที่สุภาพ 
เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และหลักของการบริการสาธารณะ  องค์การ

บริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดกิจกรรมการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จัดบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ทัดเทียม
กัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน     ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๑)  ศึกษาข้อมูล  รายละเอียดและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  จัดท าแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ๓)  ด าเนินกิจกรรมให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ด าเนินกิจกรรมให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ      ทัดเทียมกัน  ไม่
เลือกปฏิบัติ 
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ล าดับที่ 6 

มิติที่ 2 
 2.3  มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

๑.  ชื่อโครงการ  โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ได้วางแนวทางในการบริหารราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถบริการประชาชนให้
ได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการได้ทันต่อสถานการณ์  รวมทั้งการปฏิบัติราชการที่
มีเปูาหมาย  เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมายการให้บริการงานราชการเป็นไปเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  และให้การบริการแก่ประชาชนได้รับ    ความสะดวก
เพ่ิมข้ึน  และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดโครงการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้การบริการแก่ประชาชนได้รับความสะดวกเพ่ิมข้ึน 
 

๔.  เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  มอบหมายงานและการด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จัดโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมจัดท าแผนผังก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้วางแนวทางใน
การบริหารราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถบริการประชาชนให้ได้รับการอ านวยความ
สะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการได้ทันต่อสถานการณ์  รวมทั้งการปฏิบัติราชการที่มีเปูาหมาย  เพ่ือให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  ตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมายการให้บริการงานราชการเป็นไป    เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้       เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเสริมสร้างความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท ากิจกรรมจัดท าแผนผัง
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเสริมสร้างความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ก าหนดให้แต่ละส่วนราชการจัดท าแผนผังก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

๕.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  มอบหมายงานและการด าเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ทุกส่วนราชการมีการจัดท าแผนผังก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
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๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
     ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม และความในมาตรา  ๑๗  (๙)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับข้อ ๑๖ (๕) และ ข้อ ๑๗  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และเป็นการมอบอ านาจใน
การตัดสินใจและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ  และ
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ก าหนดให้มีการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแบ่งงานตามหน้าที่และท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒)  ออกค าสั่งมอบหมายงาน 
 ๓)  แจ้งค าสั่งมอบหมายงาน 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
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๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  สั่งการ  อนุญาต  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 โดยที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้วางแนวทางใน
การบริหารราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถบริการประชาชนให้ได้รับการอ านวยความ
สะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการได้ทันต่อสถานการณ์  รวมทั้งการปฏิบัติราชการที่มีเปูาหมาย  เพ่ือให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  ตลอดจน
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมายการให้บริการงานราชการเป็นไป   เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต  สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้       เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน  และ
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ให้มีมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  
สั่งการ  อนุญาต  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  สั่งการ  อนุญาต  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  สั่งการ  อนุญาต    เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๒)  จัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  สั่งการ  อนุญาต  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๓)  แจ้งมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  สั่งการ  อนุญาต  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีการด าเนินการจัดท ามาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  สั่งการ  อนุญาต  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่  ๑0 

มิติที่ 2 
 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคลากรในการด าเนินกิจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
๒.  หลักการและเหตุผล   
 ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ          และเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ  พนักงาน    และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  
หากข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  
เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดิน      ก็จะน ามาซึ่งคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดแนวทางการใช้มาตรการยก
ย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม      จนเป็นที่ประจักษ์ชัด  
อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้  เช่น  การกล่าวยกย่องชมเชย  การยกย่องชมเชยการมอบโล่  การประกาศ
เกียรติคุณ  การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน  เป็นต้น  นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้
รางวัล  คือ  การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นการแสดง
ให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี  เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดให้มีกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 
๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท ากิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 ๒)  แจ้งแนวทางในการจัดท ากิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 ๓)  ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
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ล าดับที่ 11 

มิติที่ 2 
 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  หลักการและเหตุผล   
 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาใน
ฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด (Accountability Holder) และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะ      เป็นผู้รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน (Accountability Holdee) เกิดความเข้าใจร่วมกัน  และมีความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น  รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณ  และการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการว่าบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคลและ
ความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผิดชอบ  รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างแรงจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน  
(Performance  Related  Pay)  

การจัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ   ตามนัยของ
มาตรา ๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  และ มาตรา  ๑๒  แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งต้องการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม  วิธีการและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน  ให้มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์โดยการวางมาตรการใน
การก ากับดูแลควบคุมท่ีเหมาะสม  โดยอาศัยวิธีการจัดท าข้อตกลงเป็น   ลายลักษณ์อักษรเพ่ือแสดงถึงภาระรับผิดชอบ
ต่อผลงาน  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการ 
๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีมาตรการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการวางมาตรการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๒)  แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ทราบ 
 ๓)  จัดท าและเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีมาตรการการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่  ๑2 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล
การปฏิบัติราชการของ อปท. 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากมาย  แต่ผู้เกี่ยวข้องหลายคนยังไม่เข้าใจ     หลัก
กฎหมายมหาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  ซึ่งต้องยึดหลักว่า  การใช้อ านาจต้องมีกฎหมายบัญญัติ
ให้อ านาจไว้  และต้องใช้เท่าที่จ าเป็น  เหมาะสม  ประหยัด  เพ่ือประโยชน์สาธารณะเท่านั้น  รวมทั้งต้องไม่เป็นการ
แสวงหาก าไรหรือท าธุรกิจเยี่ยงเอกชน  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดิน  ต้องมีการศึกษากรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ชัดเจน  เพื่อปูองกันการใช้อ านาจหน้าที่ผิดพลาดหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
 เพ่ือก าหนดแนวทางและเสริมสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบและการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนดมาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดแนวทางและเสริมสร้างความเข้าใจในการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีมาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ใน
การก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒)  แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 ๓)  จัดท าเอกสารหรือค้นหาเอกสารตามแบบประเมิน  หรือชี้แจงด้วยวาจาต่อหน่วยตรวจสอบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีมาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑.  ชื่อโครงการ   มาตรการจัดท าข้อตกลงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงาน เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙  โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐน า
ข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานตนเองได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  รวมทั้ง
ความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย  และเพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓              (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู        จึงได้ออก
มาตรการจัดท าข้อตกลงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ออกมาตรการจัดท าข้อตกลงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท ามาตรการข้อตกลงให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย     ความซื่อสัตย์
สุจริตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒)  แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 ๓)  ประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด าเนินการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี 
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๑.  ชื่อโครงการ   มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 ๒.  หลักการและเหตุผล   

ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย 
มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย            ความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี        ธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  โดยมีการส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรือ
อ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา  
๑๕  วัน  ทั้งนี้  กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้
ร้องเรียน  จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง  การสอบสวน
ข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ค าเนินคดี  การน าไปแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน หรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ออก
มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
ต่อไป   
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
๔.  เปูาหมาย 
 ออกมาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ        ตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ   
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท ามาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ   
 ๒)  แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
 ๔)  ประเมินผลการด าเนินการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ร้องเรียนได้ทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ                                                                                                                                                                                   
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ   
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกข้ันตอน 
 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ        เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑ ข้อ 
๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ    พ.ศ.  ๒๕๔๐  
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ออก
มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 มีการด าเนินการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกค าสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
 ๔)  ประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษา
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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๑.  ชื่อโครงการ   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ให้เป็นไป     ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนมี
โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ  อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  โดยให้ยึดหลักว่า  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ออกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล      สีชมพู  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ออกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ให้เป็นไป            ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
 ๔)  ประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
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๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู  ทางปูายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนมี
โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ  อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  โดยให้ยึดหลักว่า  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ออกมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ทางปูายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยสื่อที่มีความหลากหลายและเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ออกมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สีชมพู  ทางปูายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ให้เป็นไป            ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการ 
 ๔)  ประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยสื่อที่มีความหลากหลายขึ้นและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
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ล าดับที่ 4 

๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดท าคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘      ตามมาตรา  
๗  ได้ก าหนดให้  “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข    (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่   ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ...”  
โดยมีเปูาหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยขั้นตอน
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู        จึงก าหนด
กิจกรรมการจัดท าคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 มีการจัดท าคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  จัดท าคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 ๓)  ประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ๔)  ประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ส านักปลัด  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับความสะดวก  ลดต้นทุนของประชาชน และประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
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๑.  ชื่อโครงการ  โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     อ าเภอนาแก 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๒  และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง  สถานที่กลาง
ส าหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  
๒๕๕๓  ข้อ  ๕  ให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ  ซึ่งตั้งขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นสถานที่กลาง  ตาม
ประกาศฉบับนี้ 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัด
โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนาแก 
   

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีการด าเนินการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนาแก 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 ๒)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓)  ด าเนินการ 
 ๔)  ประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ  ๒๖,๐๐๐  บาท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง  สามารถด าเนินการได้ตาม
ระเบียบ  
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ล าดับที่  6 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2  การรับฟังความคิดเห็นและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการรับฟังความคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านตู้รับความคิดเห็น  เว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  หรือการจัดท าประชาคม 
 

๒.  หลักการและเหตุผล  /ที่มาของโครงการ 
ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  แบบ
แผนของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนมี
โอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐ  อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างานของระบบราชการให้มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  โดยให้ยึดหลักว่า  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับทราบข้อมูลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู  จึงได้ออกมาตรการรับฟังความคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านตู้รับ        ความคิดเห็น  เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  หรือการจัดท าประชาคม 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับทราบข้อมูลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีการออกมาตรการรับฟังความคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านตู้รับความคิดเห็น  เว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  หรือการจัดท าประชาคม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการรับฟังความคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่านตู้รับความคิดเห็น  เว็บไซต์ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสีชมพู  หรือการจัดท าประชาคม 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยสื่อที่มีความหลากหลายขึ้นและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ 
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ล าดับที่ 7 

 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบการจัดการเหตุร าคาญ  หมายถึง  กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการจัดการปัญหา     เหตุร าคาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างมีระเบียบแบบแผน เพ่ือบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เหตุร าคาญ มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระท า  ดังต่อไปนี้ 
 1.  แหล่งน้ า  ทางระบายน้ า ที่อาบน้ า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเล     ไม่
เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละออง  เป็นพิษ หรือ
เป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหนะน าโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 2.  การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 3.  อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบาย
น้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็น
พิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 4. การกระท าใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุุน ละออง 
เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 5. เหตุอ่ืนใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 เพ่ือจัดการปัญหาเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างมีระเบียบแบบแผน          และบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงได้ออกมาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

๓.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือจัดการปัญหาเหตุร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างมี
ระเบียบแบบแผน  และบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีการออกมาตรการ  เพ่ือจัดการปัญหาเหตุร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อย่างมีระเบียบแบบแผน  และบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการเพ่ือจัดการปัญหาเหตุร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขอย่างมีระเบียบแบบแผน  และบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถจัดการปัญหาเหตุร าคาญ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างมี
ระเบียบแบบแผนและบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
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ล าดับที่ 8 

๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย  ระ เบียบ  แบบ
แผนของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวจึงต้องมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  โดยมีการส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  และด าเนินการตามระเบียบข้อ
กฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา  ๑๕  วัน  ทั้งนี้  กรณีที่
ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของ  ผู้ร้องเรียน  จะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง  การสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน 
ค าเนินคดี การน าไปแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน หรืออ่ืนๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนด
มาตรการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจิรงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

๓.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มีการจัดท ารายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 มีการออกมาตรการการรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่   
 ๒)  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท ารายงานหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ 
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ล าดับที่ 9 

 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการจดัประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์     เพ่ือเป็นการ
กระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ            และแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่     อย่างกว้างขวาง  โดยมิได้มี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  นอกจากนี้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 ประชาคม  เป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือรวมกันท ากิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนด้วยตนเอง  เช่น  การ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ
สนใจในเรื่องเดียวกัน  เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ (๑), (๑๕) และ (๑๖) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท า
โครงการจัดประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 -7 จ านวน 120 คน 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการ   
 ๒)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด าเนินการ 
 ๓)  จัดท ารายงานการประชาคมและประเมินผลการด าเนินการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที่  10 

 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 ประชาคม  เป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือรวมกันท ากิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนด้วยตนเอง  เช่น  การ
แก้ไขปัญหาของชุมชน  การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือ
สนใจในเรื่องเดียวกัน  เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน   

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนหรือประชาคม  
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๗  และ  ๒๘ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนดมาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

   

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

๔.  เป้าหมาย 
 มีการออกมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
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ล าดับที่  11 

 

๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  หลักการและเหตุผล   
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่   วางไว้ และการ
ก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้  โดยประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการท างานในปีต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วาง
ไว้ และการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้   
๔.  เป้าหมาย 
 มีการออกมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการและประเมินผลการด าเนินการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์

ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



51 
ล าดับที่ 1 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1  มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายใน  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภ ายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต   ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ
การด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนด
มาตรการการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ  ภายใน ๙๐ วัน  ตามระเบียบก าหนด 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแลทราบผลการควบคุมภายใน  ภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
 

๔.  เปูาหมาย 
 ก าหนดให้มีมาตรการการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ  ภายใน  ๙๐  วัน  ตาม
ระเบียบก าหนด 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
 ๓)  รายงานผลการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  สามารถจัดท าและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ  ภายใน  
๙๐  วัน  ตามระเบียบก าหนด 
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๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติ       ตาม
แผนการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความผิดพลาด     ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ก าหนด
มาตรการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแลทราบ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในให้ผู้

ก ากับดูแลทราบ 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีมาตรการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมาตรการก าหนดให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบ 
 ๓)  รายงานผลผู้ก ากับดูแลทราบ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแลทราบ 
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ล าดับที่  ๓ 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ    ตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
๒.  หลักการและเหตุผล   
 การปกครองท้องถิ่นใช้หลักการปกครองตนเอง  แต่ในทางปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากที่ประชาชนทุกคนจะท าหน้าที่
บริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง  โดยปกติแล้วรูปแบบที่พบเห็นโดยทั่วไปคือ  มีการเลือกตัวแทนหรือผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่  
เช่น  ฝุายบริหาร  และฝุายนิติบัญญัติ  เป็นต้น  แต่ละฝุายจะมีอ านาจและหน้าที่รวมทั้งกระบวนการในการควบคุมทั้ง
จากส่วนกลาง  จากภายในองค์กรเดียวกัน  และจากภาคสังคมหรือประชาชนทั่วไป  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีทั้งที่
ตราไว้เป็นข้อบัญญัติหรือตัวบทกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหรือด าเนินการ  โดยการตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุล  ซึ่งกันและกันระหว่างอ านาจฝุายต่างๆ  เพราะถ้าปล่อยให้อ านาจอยู่ในมือของ
บุคคลคนเดียวหรือสถาบันเดียวอาจน าไปสู่การปกครองที่  ฉ้อฉลหรือกระท าทุกอย่างเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพรรค
พวก  การบริหารบ้านเมืองทั้งในระดับชาติ      และท้องถิ่นจึงปรากฏบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงออกถึงปัญหา  ความต้องการ         การตรวจสอบการใช้อ านาจ  และการท าหน้าที่ของผู้มีอ านาจรัฐ 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้ออก
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสีชมพู 
๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีการออกมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  ออกมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 ๓)  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ   
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ออกมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
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ล าดับที่  4 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  มีนโยบายในการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร  ประชาชน  หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ให้มีวิสัยทัศน์ทันสมัยอยู่เสมอ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านทักษะ  ความช านาญ
ในการพัฒนา  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้ไปในทิศทางเดียวกัน  โดยจัดให้มีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือบุคคลนั้นๆ  จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  มุ่งไปสู่ความส าเร็จตาม
เปูาหมายขององคก์ร  และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 เพ่ือพัฒนาความรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง       และน ามา
บูรณาการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๘)  (๑๑) และ (๑๖)  และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖๗ (๕), (๖) และ ๖๘ (๗) องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ที่ทันสมัยกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและน ามาบูรณาการการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือมอบหมายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๒)  จัดอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๓)  รายงานติดตามและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ  15๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
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ล าดับที่  5 

 

๑.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 
 

๒.  หลักการและเหตุผล   
 กลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  ตลอดจนมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ  คือ  ผู้บริหาร  ข้าราชการประจ า  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และประชาชน  ที่ผ่านมาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มุ่งเน้นที่การพัฒนาเฉพาะผู้บริหารและข้าราชการเป็นส าคัญ  แต่ในส่วน
สมาชิกสภาท้องถิ่นมักจะถูกละเลยและไม่ให้ความส าคัญมากนัก  ทั้งที่เป็นกลจักรที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  
เหตุที่กล่าวว่าฝุายสภาท้องถิ่นมีความส าคัญ  เพราะสภาเป็นหน้าที่ใน    ด้านนิติบัญญัติ  การควบคุมการบริหาร  และ
การติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของฝุายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  อีกทั้งฝุายสภายังมีบทบาท
ในเชิงความสัมพันธ์กับประชาชน  โดยเป็นผู้ที่จะสะท้อนปัญหาความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  
รวมถึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่        ตามกฎหมาย
ก าหนด 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายก าหนด 
 

๔.  เปูาหมาย 
 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓)  จัดอบรมและศึกษาดูงานและรายงานติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายก าหนด 
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ล าดับที่ 6 

 

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๑.  ชื่อโครงการ  มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายต้านการปูองกันการทุจริต 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International  – TI)  เป็นองค์กรภาคประชาสังคม
ระดับโลก  มีเครือข่ายใน  ๑๒๐  ประเทศทั่วโลก  ได้ท า  Corruption  Perceptions  Index  (CPI)  และรายงานว่า  
อันดับความโปร่งใสของประเทศไทยนั้น  ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและการฉ้อราษฎร์  บังหลวงอยู่มาก  เป็น
ปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน  เป็นปัญหาซึ่งยากต่อการแก้ไข  แม้จะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่าง
เข้มงวด  แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 
 นอกจากการใช้มาตรการทางด้านกฎหมายแล้ว  การปูองกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ศึกษาเรียนรู้  ท าความเข้าใจและช่วยกันเผยแพร่ความรู้โดยให้สื่อมวลชน  องค์กรอิสระ  และองค์กรตรวจสอบภาค
ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะปูองกันการคอร์รัปชั่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงได้จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายต้านการปูองกันการทุจริต 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการทุจริต 
 2.  ปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 3. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และ การบริหารเครือข่าย 
 4.  สร้างความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง ปูองกัน และติดตามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐผ่าน “เครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต” 
๔.  เปูาหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนปีละ  ๑๕๐  คน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
 ๒)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๓)  ด าเนินการตามที่วางแผนไว้ 
 ๔)  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 
. 

 


