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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (พ.ศ. 2566 – 2570)
*******************************

ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
ใหสอดคลองกันแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดาน
ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนกลไก
การพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงให
สอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity
and Transparency Assessment : ITA) นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และกรอบแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และสามารถพิจารณาการดําเนินงานปองกันการทุจริตและ
ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหมีความโปรงใสความสุจริต
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน องคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (พ.ศ. 2566– 2570) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพรอมนี้

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

(นายโสวัฒน   ลาวัลย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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มีความโปรงใส ความสุจริตและเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
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ประโยชนและสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
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สวนท่ี 1
บทนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว
โดยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรซาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580
กลาวคือ "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให "ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน " โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวจึงไดนาผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57
คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International- TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนีการ
รับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CP) ประจาป 2563 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 36
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงจากป 2562 แตในสวนของอันดับไดปรับตัวลดลง
เปนลาดับท่ี 104 จากอันดับ 101 ยอมสะทอนใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยาง
เรงดวน

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จานวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของ
รัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบระชาธิปไตย
เปนหนวยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนาไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
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พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววา
ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนน
ข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู
ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร

การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเปนข้ันตอนการกําหนดประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต และการจัดระดับของความเสี่ยงการทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เหตุการณท่ีมีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการจุจริต โดยการใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินงาน คือ
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)ซึ่งจะไดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ
ทุจริต (Risk Score) วาอยูในระดับ ต่ํา ปานกลาง สูง หรือสูงมาก

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองโสนไดกําหนด
เกณฑโอกาสการเกิดการทุจริต เกณฑผลกระทบ และเกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ดังนี้

1) เกณฑโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)

5 โอกาสเกิดการกระทุจริตมากกวา 5 ครั้งตอป
4 โอกาสเกิดการกระทุจริตไมเกิน 4 ครั้งตอป
3 โอกาสเกิดการกระทุจริตไมเกิน 3 ครั้งตอป
2 โอกาสเกิดการกระทุจริตไมเกิน 2 ครั้งตอป
1 โอกาสเกิดการกระทุจริต 1 ครั้งตอป

2) เกณฑผลกระทบ (Impact)
2.1 เกณฑผลกระทบทางดานการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)
5 ระดับความเสียหายตั้งแต 30,001 บาทข้ึนไป
4 ความเสียหายตั้งแต 20,001 บาท ถึง  30,000 บาท
3 ความเสียหายตั้งแต 10,001 บาท ถึง 20,000 บาท
2 ความเสียหายตั้งแต 5,001 บาท ถึง 10,000 บาท
1 ความเสียหายไมเกิน 5,000 บาท
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2.2 เกณฑผลกระทบท่ีไมใชการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)
5 เกิดความเสียหายตอหนวยงาน ตอรัฐ เจาหนาท่ี ถูกลงโทษชี้ มูลความผิดเขาสู

กระบวนการยุติธรรม
4 เกิดความเสียหายตอภาพลักษณของหนวยงานในเรื่องความโปรงใส สื่อสังคมออนไลน
3 หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบขอเท็จจริง

การกระทําทุจริตอยางตอเนื่อง
2 หนวยตรวจสอบของหนวยงาน หรือหนวยตรวจสอบภายนอกตรวจสอบขอเท็จจริง
1 ปรากฏขาวลือท่ีอาจพาดพิงคนภายในหนวยงาน มีเรื่องรองเรียน มีการแจงเบาะแส

คําอธิบาย : ระดับ 2 คือ ระดับความรุนแรง 1-2 ระดับ 3 คือ ระดับความรุนแรง 1-3 เปนตน

3) เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Risk Score)
Risk Score

โอกาสเกิด
(Likelihood)

ผลกระทบ(Impact)
1 2 3 4 5

5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก
3 ต่ํา ปานกลาง สูง สูง สูงมาก
2 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก
1 ต่ํา ต่ํา ปานกลาง สูง สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว  หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา
สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีสม    หมายถึง   ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง  หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก

4) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score (LxI)

(Likelihood)
(L)

(Impact)
(I)

Risk Score
(L x I)

1.ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงของอํานาจและตําแหนงหนาท่ี
1.1 การนํารถสวนกลางไปใชธุระสวนตน

การนําวัสดุอุปกรณในสํานักงานไปใช
ประโยชนสวนตนๆ

ก า ร นํ า ท รั พ ย สิ น ข อ ง ส ว น
ราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวน
ตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน
ซึ่งมิใชภารกิจของทางราชการ

3 1 3
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score (L x I)

(Likelihood)
(L)

(Impact)
(I)

Risk Score
(L x I)

1.1 การนํารถสวนกลางไปใชธุระสวนตน
การนําวัสดุอุปกรณในสํานักงานไปใช
ประโยชนสวนตนๆ

ก า ร นํ า ท รั พ ย สิ น ข อ ง ส ว น
ราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวน
ตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน
ซึ่งมิใชภารกิจของทางราชการ

3 1 3

1.2 การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตางๆ เชน คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตางๆ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอบุคคลบุคคล

การออกคําสั่ง ขอสั่งการตางๆ ท่ี
เอ้ือประโยชนสวนตนหรือบุคคล
อ่ืน มีผลประโยชนทับซอม

2 2 4

1.3 -กา รรั บสิ นบนจากบุ คคล ซึ่ ง อ า จ
เรียกรองใหชวยเหลือในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง การโอนยายในอนาคต
-การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไมเปน
กลางเอ้ือประโยชนตอเจาหนาท่ีบุคคลใด
บุคคลหน่ึง

ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล การซื้อขายตําแหนง การ
แ ต ง ตั้ ง  ก า ร โ อ น ย า ย ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

2 3 4

1.4 -การแสวงหาผลประโยชนของเจาหนาท่ี
โดยอาจเลือกปฏิบัติกับผูเสนอราคาท่ี
รูจักกันหรือเก่ียวของกัน
-ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดจางมีสวน
เก่ียวของกับผูเสนอ เชน คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง

ผลประโยชน ทับซอนในการ
จัดซื้อจัดจาง

2 2 4

2.ดานความเสี่ยงการทุจริตในการใชจายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครฐั
2.1 การเบิกจายคาใชจายของโครงการเกิน

ราคาจริง เชน คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน

ผล ปร ะ โ ย ชน ส ว นต า ง ข อ ง
รายจายจากการดําเนินโครงการ

2 2 4

2.2 การเบิกจายคาใชจายของโครงการท่ี
ไมไดดําเนินการ เชน โครงการระบุ
คาอาหารเย็น แต ไม ไดจัด ใหผู ร วม
โครงการ

การเบิกจายจากการดํา เ นิน
โครงการท่ีไมไดดําเนินการ

2 2 4

2.3 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการจัดซื้อจัดจางบุคคลใด
บุคคลหน่ึง

ก า ร กํ า ห น ด ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนการ
เจาะจงการจัดซื้อจัดจาง

2 2 4

2.4 การเจตนาปกปดขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
เชน การประกาศการจัดซื้อ จัดจาง การ
เผยแพรขอมูลลาชา

การปกปดการจัดซื้อจัดจางตอ
สาธารณะ

2 2 4

2.5 การเบิกเงินคาตอบแทนตางๆ ท่ีไมได
ปฏิบัติงานจริง เชน คาลวงเวลา คา
พาหนะ คาท่ีพักฯ

การเบิกเงินราชการอันเปนเท็จ 2 2 4
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ตารางท่ี 1 ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริตฯ

5) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงานประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- - -
ตารางท่ี 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คําอธิบาย *ระบุข้ันตอน และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะข้ันตอนของการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูง
มาก/สูง/ปานกลาง/ต่ํา ตามตารางท่ี 1
หมายเหตุ* เนื่องจากระดับความเสี่ยงของประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีความเสี่ยงต่ํา จึงไมตองจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – TI) เผยแพรคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต (CPI) ประจําป 2563 ผลปรากฏวา ประเทศไทยได 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนนซึ่งไมเปลี่ยนแปลงจากป 2562 แตในสวนอันดับไดปรับตัวลดลงเปนลําดับท่ี 104 จากลําดับ 101
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน

โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินการสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแสดงเจตจํานง
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และนํา
แผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตั้งแตชวงป พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมภิบาลเกิดประโยชนสุขแกประชาชน อันเปนการยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศดวยการกลไกการปองกันการทุจริตข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดพัฒนา
กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 2566–2570) ใหมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับท่ีเก่ียวของ ดังนี้ แผนระดับ
ท่ี 1 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี
2 สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและการประพฤติมิ
ชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
Risk Score (L x I)

(Likelihood)
(L)

(Impact)
(I)

Risk Score
(L x I)

2.6 การรับสินบนจากบุคคลซึ่งอาจเรียกรอง
ใหชวยเหลือเรื่องการจัดซื้อจัดจาง

การรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
ซึ่งสงผลตอการจัดซื้อจัดจาง

2 2 4

2.7 การละเลยการลงตรวจสอบและควบคุม
การกอสราง

การควบคุมงาย/การตรวจสอบ
กอสราง

2 2 4

2.8 การตรวจรับการจัดซื้อ/การตรวจรับงาน
กอสรางท่ีไมเปนตามแบบท่ีกําหนด หรือ
คุณสมบัติไมครบถวนตามแบบท่ีกําหนด

การตรวจรับจัดซื้อ/การตรวจรับ
งานกอสราง

2 2 4
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สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในสวนยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยและนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงของชาติ ในสวน
เปาหมายท่ีใหหนวยงานภาครัฐมีระบบการปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ คาดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศไทยและระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต และแผนท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ คือ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกในการ
พัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปดครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหมีความ
สอดคลองกับการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือให
บรรลุคาเปาหมายของแผนแมบท ฯ ท่ีกําหนดไววาในป พ.ศ. 2570

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เห็นความสําคัญของการแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต
อยางเห็นไดชัดเปนรูปธรรม จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใหเปนไปตามแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
กําหนดเปาหมายไววาประเทศไทยปลอดการทุจริตและการปรพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไววาในป
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยจะตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริง (Corruption Perception Index – CPI)”
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) และนําผลการประเมิน
(Integrity and TransparencyAssessment : ITA) ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2
(พ.ศ. 2566 – 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววาในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต อยูในลําดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน
ITA ท้ังหมดตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป และเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตาม
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพใน
การขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ท่ีจะเปนแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580
กลาวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
(1) เพ่ือยกระดับการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นําไปสูการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุงตานการทุจริตในสวนทองถ่ิน
(2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหารบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน โดยการสรางสังคม ท่ีไม
ทนตอการทุจริต เสริมสรางจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชน สุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

(3) เพ่ือใหการทุจริตในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกยับยั้งอยางเทาทันดวย
นวัตกรรม กลไกปูองกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
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(4) เพ่ือใหเกิดระบบ กลไกการปองกันและตรวจสอบการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบใน

การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
(5) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit)

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(6) เพ่ือพัฒนา สงเสริมปรับปรุงและสรางกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจน

การสรางเครือขายดานการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง
(7) เพ่ือปองกันและการปราบปรามการทุจริต และการบังคับใชกฎหมายมีความรวดเร็ว เปนธรรม

และไดรับความรวมมือจากประชาชน

4. เปาหมาย
(1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570
(2) องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85

คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ผานเกณฑ
การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ีผาน
เกณฑ ITA แลว)

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570
จํานวนคดีทุจริตลดลง
(คํานวณจากป 2565)

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80คะแนน 85คะแนน

5. ประโยชนของการจัดทาแผน
(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดแสดงเจตจานงสุจริตตอสาธารณชน
(2) องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสานึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ

(3) องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย
โปรงใส และตรวจสอบได

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต





สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (พ.ศ. 2566 – 2570)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจานวน 43 โครงการ ดังนี้

มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1.การสราง
วัฒนธรรม
สุจริต

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง ฝายสภา
ทองถิ่น และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. โครงการอบรมสงเสรมิคณุธรรม จริยธรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมคุณธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
3. มาตรการ “เสรมิสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต”
4. มาตรการ “จดัทําคูมือปองกันผลประโยชน
ทับซอน
5. มาตรการ “ ปลูกฝงองคความรูใหมีความ
เขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest”

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

1.2 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

6. โครงการรณรงคปลูกปา
7. โครงการจัดอบรมกลุมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000
15,000

30,000
15,000

30,000
15,000

30,000
15,000

30,000
15,000

1.3 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

8. โครงการคายคณุธรรม อบรม คุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
9. โครงการเยาวชนโตไปไมโกง

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

50,000

30,000

รวม จํานวน 9 โครงการ 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000
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มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศนูยขอมูล
ขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน
2. มาตรการเปดเผยขอมลูสาธารณะ และการ
กับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

- - - - -
ไมใช

งบประมาณ

2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส

3.) มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาดวยการจดัทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส
4. มาตรการ NO Gift Policy
5. มาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส
ขององคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา
6. มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
7. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป”
8. มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
9. โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใช
ทรัพยสินของทางราชการ
10. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

ไมใช
งบประมาณ
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มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส

11. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
12. มาตรการจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคณุธรรมและความโปรงใส

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน

13. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
14. กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตาํบลหลบุเลา”
15. โครงการจดัทําคูมือสาหรับประชาชนผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
16. โครงการจดัทําคูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา
17. โครงการจดัทํามาตรฐานการใหบริการ
ประชาชน
18. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

รวม จํานวน 18 โครงการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3. การสงเสรมิ
บทบาทและ
การมสีวนรวม
ของภาค
ประชาชน

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

1. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา
2. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา
3. กิจกรรม อบต.หลุบเลา พบประชาชน

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน

4.มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ขององคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา - - - - -

3.3 สงเสรมิการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบรูณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต

5.กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต
6.กิจกรรมบรูณการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต

- - - - -

รวม 6 โครงการ
4. การ
ยกระดับกลไก
การตรวจสอบ
การดําเนินงาน
ขององคกร

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

1. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป
2. กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน
3. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ
ขององคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา
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มิติ ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 ป 2566 หมายเหตุ

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น

4. โครงการสงเสรมิความรูดานกฎ ระเบยีบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของสาหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรยีน
การทุจริต

5. มาตรการจดัการในกรณไีดทราบ หรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
6. มาตรการจดัใหมรีะบบและชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

รวม จํานวน 6 โครงการ
รวมท้ังสิ้น จํานวน 39  โครงการ
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สวนที่ 3
มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต
1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

เมือง ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 297 บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่งหัวใจ
สําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และ
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอ
สังคม  ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงาน
ทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยาง
ประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมันและไววางใจท่ีจะเขามาบริการท่ีองคกรนั้น

ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดโครงการ
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ดังกลาวนี้ข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชน

สุขแกประชาชน
3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมาย

ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวนตําบลหลุบเลา โดยเชิญ
วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกจิตสํานึกตอการตอตาน
การทุจริต ใหประพฤติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรม
นอกสถานท่ีในบางโอกาส
7. ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (ปงบประมาณ 2566-2570)
8. งบประมาณในการดําเนินการ

10,000.-บาท
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70

ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิก และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ
ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม

หมายเหตุ : ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใชชื่อวา “โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”

2. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา”
2. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคม ตามลําดับ

5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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4. กลุมเปาหมาย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 50 คน
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ
2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสาหรับบุคคลในองคกร

และสาธารณชน
3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด
4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด
5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแก

สาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ
เปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด)

6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ
7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง
2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป มีความรู

ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบ
ประเมินผล)

ผลลัพธ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ. 2566-2570) มุง
สูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
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เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570
ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหาร

สวนตําบลหลุบเลา จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2566-2570) ไปสูการ
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการฝายประจํา ลูกจาง ตลอดจนพนักงานท่ัวไป

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางตลอดจนพนักงานท่ัวไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากวา 5 เรื่องข้ึนไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตร 100 มาตรา 103 มาตร 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปลูกจิตสํานึก

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
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3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน
ทับซอน

2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีจิตสํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด
4. กลุมเปาหมาย

พนักงาน/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีการดําเนินการ

1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ

2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทํา
รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชนทับซอนตาม
ขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน
ทับซอน

5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน

6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน
และสาธารณะชนใหรับทราบ

7) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาการดาเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณในการดาเนินโครงการ

-ไมใชงบประมาณ-
4z8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) พนักงานขององคการบริหารสวนหลุบเลา มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอยละ

80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู)
2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ชุด
3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย 2 ชองทาง

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน)
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ผลลัพธ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชน

ทับซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล)

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ (Conflict of
Interest)
2. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100,103,103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมให
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยะแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

การขัดแยงกันแหงผลประโยชนหรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางใน
รอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรัป
ชันของ   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ี
จะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุ
ตางๆท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ี
เก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมใน
การบริการท่ีดอยพัฒนา

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจึงไดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest “ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใช
อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวงพอง หรือ
ผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถานบันราชการและสรางความเสียหายตอประเทศชาติและ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา

3.2 เพ่ือสรางจิตสานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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6. วิธีดําเนินการ

1. วางแผน/การถายทอดองคความรู
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดําเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of

Interest

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ : “โครงการรณรงคปลูกปา”
2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยูในข้ันวิกฤติ และสงผลกระทบ ใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหาไดแก การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมท่ีเหลือใหคงอยูและ การ
ฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
สําหรับการฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม เชน เขตอุทยาน
แหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร เขตปาสงวน เขตปาชุมชน เปนตน จะ
กอใหเกิดประโยชนในการฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในทองถ่ินนั้นๆ ทําให
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ การสงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมปลูกปา  จะเปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินไดมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหน
ทรัพยากรปาไมและรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนการสรางแนวรวมในการชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนใน
แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทาโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนหลุบเลา เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน
พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือฟนฟูสภาพปาอนุรักษในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขต
หามลาสัตวปา พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร ฯลฯ ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
ในพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตชุมชนทองถ่ิน เชน บริเวณสถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน เปนตน

2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและ
รักษาสิ่งแวดลอม
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตําบลหลุบเลา   จํานวน 400 คน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลหลุบเลา

6. วิธีดําเนินการ
๑. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. ติดตอประสานงาน/วางแผนแนวทางดําเนนิงานกับผูเก่ียวของ และแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
๓. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการฝกอบรมและเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม
4. ประชาสัมพันธเชิญชวนผูท่ีเก่ียวของหนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน สถานศึกษา  ประชาชนในทองถ่ิน

เขารวมกิจกรรม
5. กิจกรรมปลูกตนไมโดยสวนราชการ ผูนําชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2566-2570

8. งบประมาณดําเนินการ
30,000.-บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในเขตตําบลหลุบเลาท่ีเขารวมโครงการปลูกปา
2. สามารถฟนฟูสภาพปาอนุรักษท่ีเสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในเขตชุมชนทองถ่ินอันจะเปนการฟนฟูสภาพ

สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนทองถ่ินใหดีข้ึน
3. สามารถปลูกจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินใหมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดอบรมกลุมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกวา 40 ป เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน ในทุก
ระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐบาล ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทัน ตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลรวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวัตถุตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินงานทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับใหสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
กวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี จากปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร รัชกาลท่ี 9 ดังกลาว ซึ่งเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับหลักการสหกรณ จึงเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะไดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาใหกับ
ประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งเปนการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งรักษาสมดุลของทุนและ
ทรัพยากรในมิติตางๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทันและนําไปสู
ความอยูเย็นเปนสุข ดังนั้น งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดจัดทําโครงการ
สงเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ กลุมอาชีพ
และ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด โดยมุงหวังวาผูเขารับการอบรมจะไดรับความรู ความเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีถูกตอง และแนะนํา ไปประยุกตใหเกิดผลในทางปฏิบัติได ซึ่งจะดําเนินการเผยแพร อบรม
และสงเสริมการทํากิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกสมาชิกในครัวเรือน หรือผูท่ีสนใจ และจะ
ไดขยายผลเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประชาชนท่ัวไปตอไป
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนท่ัวไป กลุมสตรี เยาวชน ผูพิการ และผูสูงอายุ
2) เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการสรางอาชีพสรางรายได

ลดรายจาย จากการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสเขาถึงแหลงทุนในระบบ
3) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการดาเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. กลุมเปาหมาย

ประชาชน เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ กลุมอาชีพตางๆ จํานวน 100 คน
5. วิธีดําเนินการ

1) นําเสนอโครงการเพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (พิจารณาเห็นชอบ 2)
ประชาสัมพันธโครงการ

3) ติดตอประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ
4) ดําเนินการตามกําหนดการของโครงการ
5) ติดตามประเมินผลโครงการหลังจากฝกอบรมเสร็จสิ้นเพ่ือสรุปผลการฝกอบรมใหผูบริหาร

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 15,000 บาท

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
1) ประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ประชาชนมีชองทางในการสรางรายได ลดรายจายจากการทาการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
3) ประชาชนมีความรูความเขาใจละตระหนักถึงความสําคัญของการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1. ช่ือโครงการ : “โครงการคายคุณธรรม อบรม คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน”
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา
ในดานตางๆ ไดเกิดข้ึนมากมายในยุคโลกาภิวัฒน สงผลตอสภาพสังคมไทยในปจจุบันท่ีเนนความสําคัญ ไปใน
ดานวัตถุและเศรษฐกิจ คานิยมเปลี่ยนไป เปนตางคนตางพ่ึงตนเอง เห็นแกตัวมากข้ึน ตัวใครตัวมัน บริโภค
นิยม โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน มิไดสนใจตอการศึกษาเลาเรียนตามบทบาทหนาท่ีของตนเองเทาท่ีควร
พรอมรับวัฒนธรรมตะวันตก ติดเกมสคอมพิวเตอร ม่ัวสุมอบายมุข ทะเลาวิวาทกัน ประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางเสื่อมเสีย เพ่ือเปนการลดปญหาตางๆ ในสังคมเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียน เยาวชน ประกอบ
กับรัฐบาลชุดปจจุบันไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนฟรี 15 ป  โดยสนับสนุนให
นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย โรงเรียนบานหลุบเลา ไดเห็นความสําคัญของสภาพปญหา
ดังกลาว และมีความเชื่อวาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา สามารถสรางความตระหนักและปลุก
จิตสํานึกใหนักเรียนและเยาวชนได จึงไดจัดทําโครงการคายคุณธรรมข้ึน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาความรักของพอแมและคณะครู
2. เพ่ือสงเสริมการศึกษาและใหเยาวชนไดรับประโยชนจากการเขาคายอบรม
3. เพ่ือใหเยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม คุณธรรมและความสามัคคี
4. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนหางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
5. เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม

อันดีงามในทางพระพุทธศาสนา
6. เพ่ือใหเยาวชนไดนําเอาหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเอง
7. เพ่ือใหเยาวชนรูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 160 คน
เชิงคุณภาพ

1. ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 85
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวม  ไมนอยกวารอยละ 100

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

6. วิธีดําเนินการ
1. วางแผน (Planning)
1.1. สํารวจและศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา
1.2 ประชุมคณะกรรมการและผูเก่ียวของเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ
1.3 จัดทําโครงการและขออนุมัติ
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ
2. การปฏิบัติ (Doing)
2.1 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเอกสาร
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2.3 ดําเนินตามโครงการ
3. การตรวจสอบ(Checking)
3.1 นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
3.2 สรุปรายงานผลโครงการ
3.3 เสนอผลการจัดทําโครงการตอผูบังคับบัญชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
4. การปรับปรุงแกไข(Action)
4.1 นําผลการดําเนินงานมาวเิคราะห ปญหา อุปสรรคการทํางานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานตอไป
4.2 จัดทําโครงการอยางตอเนื่อง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 50,000.- บาท

9. ผูรับผิดชอบ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัด สพฐ. พ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา
2. องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา และครูบาอาจารย
2. นักเรียนสามารถท่ีจะเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไมมากก็นอย
3. นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสวนรวม
4. นักเรียนสามารถนําหลักธรรมไปใชในการแกไขปญหาชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
5. นักเรียนไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไดอยางภาคภูมิใจ
6. นักเรียนมีใจเปนสมาธิ เยือกเย็นและเห็นโทษของสิ่งเสพติดและหางไกลจากสิ่งเสพติดมากข้ึน
7. นักเรียนทําใหวัดและพระสงฆเปนศูนยกลางแหงความสามัคคีและมีบทบาทในดานศีลธรรม

1. ช่ือโครงการ : “โครงการคายคุณธรรม”
2. หลักการและเหตุผล

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น คนในสังคมตอง
มีคานิยมในการรัก ความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็ก ตองมุงพัฒนาเด็ก ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สรางนิสัยใหเด็กรักความถูกตองและความเปนธรรม
เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาการ ทุจริตคอรรัปชั่น ไมทุจริต ไมโกง ไมยอมรับและรังเกียจพฤติกรรมทุจริตและ
การโกง ซึ่งการสรางคานิยมท่ีถูกตองนี้ จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหเด็กเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชิงชุม จึงไดเห็นความสําคัญใน
การจัดกิจกรรมปลูกฝงใหเด็กเติบโตเปนผูใหญท่ีมี คุณภาพเปยมไปดวยคานิยมและคุณสมบัติท่ีพึงปรารถนา
เชน ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปน ธรรมทางสังคม กระทําอยางรับผิดชอบ คือการมี
จิตสํานึกในบทบาทและหนาท่ีของตัวเองและปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบ
การกระทําไดเสมอหากมีการกระทําผิดก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไข และ เปนอยูอยางพอเพียง รวมท้ังมี
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ความรักในความถูกตองและเปนธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการดําเนินชีวิต อันจะชวยปลุกฝงคานิยม
และจิตสํานึกใหเยาวชนไทยเติบโตเปนคนท่ีมีศักดิ์ศรี เชื่อม่ันในความสุจริต กลายืนหยัดใน สิ่งท่ีถูกตอง และ
ตอตานการเอารัดเอาเปรียบ การทุจริตคอรรัปชั่น และการโกงทุกประเภท

๒. วัตถุประสงค
๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหรูจักอยูรวมกับผูอ่ืน อยางสันติบนพ้ืนฐานของความถูกตองและ

เปนธรรม
๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกคุณธรรมของเด็ก ใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจําแนกชั่วดี สามารถ

แยกแยะความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรัปชั่น
๓. เพ่ือพัฒนาใหนักเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ

การรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง ๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการ
แกไขปญหาของเด็กใหคิดเปนและ ปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ และมีคุณธรรม

๓. เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ

- เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 3 แหง ในตําบลหลุบเลา
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แหง ในตําบลหลุบเลามีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม ดานความซื่อสัตย

สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรม ความรับผิดชอบ และความเปนอยูอยางพอเพียง นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
๔. กิจกรรม ข้ันตอน และแผนการดําเนินงาน

๑. ประชุมครูและผูท่ีเก่ียวของ
๒. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
๓. แตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
๔. ดําเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ตําบลหลุบเลา

6. ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)

7. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 50,000.- บาท

8. ผูรับผิดชอบ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รวมกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี

9. การวัด และประเมินผล
๑. แบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการ
๒. สังเกตการณดําเนินงานของครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. เด็กรูจักการอยูรวมกับผูอ่ืน อยางสันติบนพ้ืนฐานของความถูกตองและเปนธรรม
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๒. เด็กมีจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียน ใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจําแนกชั่วดี สามารถ

แยกแยะความผิดและความถูกตอง เพ่ือเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรัปชั่น
๓. เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ การรับผิดชอบและ

มีวินัย และรักความพอเพียง
๔. เด็กมีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาใหคิดเปนและ ปฏิบัติอยางถูกตอง

กลาหาญ และมีคุณธรรม

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน
2. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูล
ขาวสารของราชการ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จึงไดมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ขาวสารใหครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
2) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสาหรับประชาชน
3) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน
4) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหลุบเลา
4. กลุมเปาหมาย

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดาเนินการ

1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

2) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร
3) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทาการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง

มีการแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน
ทางเว็บไซตของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ

5) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเพ่ือ
เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจาง
การใชจายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนดแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
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6) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถาม

หรือขอขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน
- มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ
- แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น
- มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดตั้งศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น

การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน
7) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ

ระบบ Call Center
8) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสาหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
9) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอ

ผูบริหาร
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย 5 ชองทาง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ใหมีขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน
ผลลัพธ
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ 80 (ใชแบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร)

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลาจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ
เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไว เชน ขอมูลขาวสารท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจางฯลฯ

2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใสและประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุมเปาหมาย

สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดาเนินการ

1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2) ประชุมคณะทางานฯ
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขององคการ

บริหารสวนตําบลหลุบเลา ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชน
ใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ี
หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้

2.1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร อํานาจ
หนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาวประชาสัมพันธ
การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน รายงานการกากับติดตามการดําเนินงานประจํา
ปรอบ 6 เดือน รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือ
มาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
E – Service

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงานการกํากับ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจาปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป
แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปดโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวม

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของระบุชื่อ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9.ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ขอมูลพ้ืนฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การสงเสริมความโปรงใส
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว
3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด
4) กากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
ผลลัพธ
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํา

กวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
2.2.1 การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหาร
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต
รวมท้ังผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงไดมีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ
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บริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แสดงเจตนารมณในการนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส

2) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สูการรับรูของสาธารณชน

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
4. กลุมเปาหมาย

1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2) ประชาชน

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ
2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ
3) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนาหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
4) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตฯ
4) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด
5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6) จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ
7) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด
8) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
1) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
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3) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลหลุบเลา พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)

2.2.2 การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนาไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”

อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซึ่งนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลหลุบเลา มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy
4. กลุมเปาหมาย

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให”
2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy
4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสํารวจ)
ผลลัพธ
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีเรื่องรองเรียนเรื่องสินบน

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญในการดาเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทา “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนหลุบเลา”
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนหลุบเลา
4. กลุมเปาหมาย

องคการบริหารสวนหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดตั้งคณะทางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้
2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)
2.2) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหดีข้ึน ซึ่งตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยตองมี
รายละเอียดตางๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
กําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน

3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใส

5) ปฏิบัติตามมาตรการ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
7) รายงานผลการดาเนินการ
8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนหลุบเลา
ผลลัพธ
องคการบริหารสวนหลุบเลามีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น
ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทางานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี

คนเกงเขามาทางาน
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4. กลุมเปาหมาย

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ

2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ
3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอตอผูบริหาร
5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน
- มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทางานสวนตัวท่ี

มิใชงานราชการ
- มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน

เงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการเลื่อนข้ัน

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร
- มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงาน
- มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร ฯลฯ
6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
7) ดาเนินการตามมาตรการ
8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ
ผลลัพธ
- ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ลดลง

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิด
ความคุมคาและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปน
เรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีสวนรวมในการติดตาม
ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีสวนรวมในการตรวจสอบการ
เบิกจายงบประมาณ

3) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทาใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. กลุมเปาหมาย

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดาเนินการ

1) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส
3) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง

(Cross Check)
4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทางานกําหนด
5) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณอยางนอย ไตรมาสละ1ครั้ง
2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross Check)
ผลลัพธ
ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ 80

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
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รวมท้ัง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2561 ไดกําหนดการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
ดําเนินการท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา”
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปูองกันผลประโยชนทับซอน
3) เพ่ือปูองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง

4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตําบลหลุบเลา และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน
3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน

การจัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน
4) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับ

ผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน
5) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน
6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ
จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ลดลง

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
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บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองดาเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน
2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน

4. กลุมเปาหมาย
1) บุคลากรของหนวยงาน
2) ประชาชน

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ

กฎหมาย โดยกําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผย
และตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน

2) จัดทําคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการการยืมทรัพยสินของราชการ
3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน

แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ
4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ

ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ

5) รายงานผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย

อยางนอย จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ
จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง
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1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
ใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนาหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือ
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ซึ่งจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยาง
แทจริง ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึง
แหลงขอมูลไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในดานการใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหาร

สวนตําบลหลุบเลา
3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
4. กลุมเปาหมาย

ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้

1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน

รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร
3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย

ปละ 2 ครั้ง
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5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบ

ผานชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย
หอกระจายขาวเปนตน
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน
ผลลัพธ
จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
2. หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Service) ไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง โดยทาใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความ
โปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหมๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการ
สาธารณะตางๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตางๆ นําไปสูการวิเคราะห การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนา
นโยบายและการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวา
เปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งใหทุกหนวยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพ
อีกท้ังตองเปนระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐไดอีกดวย ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปรงใส
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจาเปนตองเดินทางมาติดตอ
ดวยตนเองอีก

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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5. วิธีดําเนินการ

1)แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
2) กําหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
3) จัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชน

ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซต
หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ
บริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน

- ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม
- ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ
- ระบบยื่นชาระภาษีออนไลน
- ระบบกรอกขอมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้ยคนพิการท่ีมีชองทางการแนบไฟล

เอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ
5) จัดทําคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)
6) จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณท่ีดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ
ผลลัพธ
1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ของหนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)
2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา
“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
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3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

4. กลุมเปาหมาย
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต,วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ
3) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด รวมถึงรายงานการ

ทําแผนฯ แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบ
รายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(E– PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
ใหแกเจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนาแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก

สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(E–PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงานป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน

8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวน

ตําบลหลุบเลา พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)
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2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนาไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. กลุมเปาหมาย
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทาขอตกลงการปฏิบัติราชการตาม

หลักธรรมาภิบาล
3) ทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน
- ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ
- ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาท่ี
- ไมใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว

โดยกําหนดจัดทําเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก
- ผูบริหารหนวยงานกับผูอํานวยการสํานัก/กอง
- ผูอํานวยการสานัก/กอง กับ ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน
- ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา
4) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ
5) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
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6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง
7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล
ผลลัพธ
จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา”
2. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา กับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และหัวหนาสานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลง
ทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด

2) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
4. กลุมเปาหมาย

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดาเนินการ

1) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาว
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บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้

1.1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
1.2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
1.3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
1.6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ

ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว

4) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด

5) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
6) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

7) รายงานผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง
ผลลัพธ
จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง
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2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศ
ขององคกรปกรองสวนทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําคูมือสําหรับประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ
ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต
ดําเนินการตางๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความ
คลุมเครือไมชัดเจน อันเปนการสรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ
ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกท้ัง
เปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึง
จําเปนตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาต
จะตองจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับบริการโดยตรงหรือ
หนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด

2) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคาขอ สถานท่ี
ใหบริการ

3) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
4. กลุมเปาหมาย

ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
3) จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น

คําขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน
4) ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผลลัพธ
1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการ)

2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการ
บริการ สาธารณะแกประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินผูซึ่งมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทางานท่ีมี
จุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึน
สําหรับงานท่ีมีความซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลังควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร
3) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร
4) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน

4. กลุมเปาหมาย
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5. วิธีดําเนินการ
1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
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3) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือ

ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด
สําหรับเจาหนาท่ีหรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน

4) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ

5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการปฏิบัติงาน

เปนมาตรฐานเดียวกัน
ผลลัพธ
ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะ
ท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ
อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ
และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง
ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไม
แบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวน
ราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได

ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน
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3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชน
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

2) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ
3) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน
2) จัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน
3) จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช

ใหบริการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
4) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน
- ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
- ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
5) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

หนวยงาน เชน
- จัดทําปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบ

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ
- จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการประชาชน
- จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ
6) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน

การใหบริการ
7) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
1) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน
2) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงาน

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทําการและในเว็บไซตหนวยงาน
ผลลัพธ
1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80
2) จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง
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2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและ
ประชาชน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร
ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน
บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. กลุมเปาหมาย

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คาสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหนาสวนราชการ จานวน 4 ฉบับ นายก
อบต. มอบหมายใหรองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายใหปลัดอบต. รองปลัดอบต.และหัวหนาสวนราชการ
ปลัดอบต.มอบหมายใหรองปลัดอบต. ปลัดอบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน
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2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
ผลลัพธ
1) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80
2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และรวมดําเนินการ
โครงการ รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน
3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส
4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน
4. กลุมเปาหมาย

ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได
เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

- การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
- การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ
1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
1.3) เผยแพรรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน
1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป
1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน
1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป
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2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ

การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ
เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี

ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ
2) องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน
ผลลัพธ
เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

3.1.2 การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน

2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได

3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
4. กลุมเปาหมาย

ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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5. วิธีดําเนินการ

1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล
2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
4) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผูแทนสมาชิกสภา 2 คน
(3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน
(4) ปลัด อบต. เปนกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ
(6) นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ เปนผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตามหลักเกณฑ และวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอย

แลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
9) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผานชองทางท่ี

หลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ
10) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไข

โครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน
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ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

1. ช่ือโครงการ: โครงการ อบต.หลุบเลา พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล

ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะ
เปนเรื่องสิทธิหนาท่ี การรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน รวมท้ังการมีสวนรวมกําหนดแนวทางการแกไข
ปญหาและพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8)
ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทํากิจกรรม อบต.ตําบลหลุบเลา พบประชาชน
ซึ่งเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีนโยบายการใหบริการประชาชนในเชิงรุก โดยการจัดหนวย
บริการประชาชนเคลื่อนท่ี ในลักษณะหนวยบริการเขาไปใหบริการในพ้ืนท่ี ในการอํานวยความสะดวก
ตอบสนองความตองการของประชาชน และการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนแบบบูรณาการรวมกัน
และยังเปนการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 และพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 หมวด 1 มาตรา 6(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการสนองความตองการ
และหมวดท่ี 7 วาดวยการอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการของประชาชน กอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหบริการเชิงรุกแกประชาชนในดานตาง ๆ เชน การตรวจสุขภาพฟรี การรับชําระภาษี การให
ความรูดานตางๆ รับเรื่องราวรองทุกข รับทราบปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี

2) เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลใหกับประชาชนทราบและ
สรางความปรองดองสมานฉันทใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

3) เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงการบริการของรัฐจากสวนราชการตางๆ ตลอดจนภาคเอกชนไดอยาง
ท่ัวถึงเปนธรรม

4) เพ่ือเปนการประสานการทํางานและบูรณาการการทางานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี
4. กลุมเปาหมาย

ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) ดําเนินการประชุมเพ่ือจัดเตรียมความพรอมในการดําเนินการและแจงรายละเอียดการดาเนินงาน
ตามโครงการแกทุกฝาย/หนวยงานท่ีเก่ียวของ

2) ประสานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือรับทราบความตองการในการดาเนินการมารวมออกหนวยบริการ
ในเขตตําบลหลุบเลา

3) แจงประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบ
4) จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ในการออกใหบริการ
5) ดําเนินงานตามโครงการฯ
6) ติดตามประเมินผลโครงการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบล
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ

- ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต อบต. ตําบลหลุบเลา พบประชาชน ปละ 1 ครั้ง
ผลลัพธ
1) ประชาชนไดรับบริการในดานตาง ๆ เชน การตรวจสุขภาพฟรี การรับชําระภาษี การใหความรู

ดานตางๆ รับเรื่องราวรองทุกข รับทราบปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
2) ประชาชนเขาใจในบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และเกิดความปรองดองสมานฉันท

ใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
3) ประชาชนไดเขาถึงการบริการของรัฐจากสวนราชการตาง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนไดอยางท่ัวถึง

เปนธรรม
4) เกิดการประสานการทํางานและบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ี

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงได
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว
เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอน
ใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง

3. วัตถุประสงค
1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ให

สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ

ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม
4. กลุมเปาหมาย

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1)จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจดัการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลา เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก

3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้
3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป
- กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
- กากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ

ข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง
- กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ
- กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ
- กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง

3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน
- จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทํา
การรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดําเนินการ เปนตน

- กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
- กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส

- จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน
- จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ
4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง

รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน

5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน

6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไมให
เกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก

7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ

8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให

ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และ

กระบวนการข้ันตอนเรื่องรองเรียน
4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมี

ชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง
5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ใหสามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว

ผลลัพธ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไมต่ํากวารอยละ 80

3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
3.3.1 สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือ
พวกพองดีกวาสวนรวม การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอย
ถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย
เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง
โดยเฉพาะภาคประชาชน

เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน
2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ
เว็บไซตของหนวยงาน

2) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน

3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ
4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต
5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง
2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน
ผลลัพธ
การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ํากวารอยละ 10

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล

ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการท่ีจะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทํากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน
และสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยาง
เขมแข็งตอไป
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3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต

2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
4. กลุมเปาหมาย

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา
5. วิธีดําเนินงาน

1) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน

4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต

5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย 1 เครือขาย
ผลลัพธ
มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต
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4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการ
เพ่ิมมูลคาขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปน
สวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยัง
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค

2) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ
องคกร

3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน
4. กลุมเปาหมาย

บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีการดําเนินการ

1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

2) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ

3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
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4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ

กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน
6. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ี
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ
1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ 5

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิด
ความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
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การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ
การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจาเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน

2) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ

3) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน

4) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
4. กลุมเปาหมาย

บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 5

2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 8 ประกอบดวย

(1) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1)

(2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4)

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)

(4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.6)

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอ 9

4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน
5) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน

และสื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน
6. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณดําเนินการ-
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
ผลลัพธ
1) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

(รอยละ 80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส
3) การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ลดลงรอยละ 5

4.1.3 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการ
ประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ
100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด
(รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกําหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง
ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซึ่งนาไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดาเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือเปนปูองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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4. กลุมเปาหมาย

หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ทุกหนวยงาน (สํานัก/กอง)
5. วิธีดาเนินการ

1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ
2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริต
4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต
5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชองทางอ่ืนๆ

6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน)

ผลลัพธ
เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสาหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจ
หรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ิน ขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา

ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม และแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหมีความพรอม
ในองคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ
4. กลุมเปาหมาย

ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) จัดทําโครงการ/แผนงาน
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน
3) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ
4) อบรมใหความรูตามกําหนดการ
5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
6) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
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ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสาหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน

อยางนอย 1 ครั้งตอป
2) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ จํานวนผูเขารับการ
อบรม

ผลลัพธ
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บริหารราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ

4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดาเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการ
จัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม

2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน

3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุมเปาหมาย

ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดาเนินการ

1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน
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3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ

โดยท่ัวกัน
4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต
6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ
7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้

(1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน
(2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน
(3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ
(4) ระยะเวลาในการดําเนินการและประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน

ใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน
9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม

10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
11) รายงานผลการดําเนินการ

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

7. งบประมาณดําเนินการ
-ไมใชงบประมาณ-

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

9. ผลผลิต/ผลลัพธ
ผลผลิต
มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน)

4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับ
ผูรองเรียน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา
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2. หลักการและเหตุผล

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมให
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน

2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. กลุมเปาหมาย

ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ

2) ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน

4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ

-ไมใชงบประมาณ-
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ

ผลผลิต
มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสาหรับ

ผูรองเรียน
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา

จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน)


