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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
5 ป

(พ.ศ.2561 – 2565)

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา 5 ป

(พ.ศ. 2561 – 2565)
********************************

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต กับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดานการปองกันการ
ทุจริต รุนท่ี 1 ป2556 ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหนาท่ีเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2
ปงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมใหมีการขยายผลและขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืน ๆ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป   ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต”

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตอไป องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจึง
ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา 4 ป (พ.ศ.2561 –
2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

( นางสาวณิชพลัฏฐ    อินทรสิทธิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง ตอเนื่อง
ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน
ในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับ
ตางประเทศได อยางทัดเทียม ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตย
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได เพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖5 ขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลาข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศนกําหนดไว และเปนการถือปฏิบัติตาม คําสั่ง คสช.
ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบาย
ระดับชาติ ดวย

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร



สารบัญ

เนื้อหา หนา
สวนท่ี ๑ บทนํา

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 1
หลักการและเหตุผล 2
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 3
เปาหมาย 4
ประโยชนของการจําแผน 4

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แยกตามมิติ
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 5
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 6-7
มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 8
มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
9

สวนท่ี ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต 10-18
มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 19-37
มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 38-47
มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ชององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
48-57

ภาคผนวก
- สําเนาประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖5)
- สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.

25๖๑-๒๕๖5)  และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖5)

- สําเนาประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรื่อง   เจตจํานงในการตอตาน
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้
๑) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซื้อ จัดจาง และการเงินการคลัง สวน

ใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
๖) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได
ดังนี้

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคน ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้

สวนท่ี 1
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ

การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่ง ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ี ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปน พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาป นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย
สุจริตเปน ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี
คานิยมท่ีผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง

หลักการเหตุผล
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต กับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดานการปองกันการทุจริต
รุนท่ี 1 ป2556 ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหนาท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบดานการปองกันการทุจริต ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปงบประมาณ
พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และสงเสริมใหมีการขยายผลและขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงอ่ืน ๆ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป   ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต”
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ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลหลุบ

เลา จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

วิสัยทัศน

“องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาโปรงใส บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตานการทุจริต”

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต
ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2560- 2562) ซึ่งในระยะ
4 ปขางหนาจะมุงสูองคกรท่ีมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม เปนมิติใหมท่ีประชาชนประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการในการทํางาน  ตรวจสอบได และมีเกียรติภูมิในความโปรงใส
พันธกิจ ( Mission )

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบ
บูรณาการ เพ่ือใหปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล”

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนา จะเปนการดําเนินงานทํางาน
แบบบูรณาการท้ังระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในดํารงชีวิต  ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติ
ไมเพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
และมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน  เพราะประชาชน
สามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้
เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ. 2564

วัตถุประสงคการจัดทําแผน

1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล

2. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการ
ประพฤตปิฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

3. เพ่ือใหการบริหารราชการของเทศบาลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมทองถ่ิน
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5. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบเทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง

๔. เปาหมาย
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน

ประโยชนของการจัดทําแผน

1. เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลให
การบริหารงานมีความโปรงใส

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหา
การทุจริตได

3. กอใหเกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล

4. องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผล
ถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)ดวย





บัญชีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป
(พ.ศ. 2561 -2565)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน   จังหวดัสกลนคร

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
ป

2565
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริต

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการฝายการเมืองฝาย
สภาทองถ่ิน และฝายประจํา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1.1.1 (1)โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และ ส.อบต.
1.1.2 (1)มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมคุณธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการ
ทุจริต”
1.1.3 (1) มาตรการ “จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
1.1.3 (2) มาตรการ “ ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับ Conflict of Interest”

50,000

-

-
-
-

50,000

-

-
-
-

50,000

-

-
-
-

50,000

-

-
-
-

50,000

-

-
-
-

ไมใช
งบประมาณ

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถ่ิน

2. โครงการรณรงคปลูกปา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1.3 การสรางจิตสํานึกและ
คว ามตระหนั กแก เ ด็ กและ
เยาวชน

1. โครงการคายคุณธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

มิติท่ี 1 รวม 4 มาตรการ  3 โครงการ

สวนท่ี ๒
-5-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
ป

2565
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหารราชการ
เพื่อปองกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานตอตานการทุจริต ของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.1(1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.1(2) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต.หลุบ
เลา ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
2.2.1(3) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป”
2.2.1 (4) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
2.2.1(5) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ
และการใชอํานาจหนาท่ีให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา
2.3.2(3) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

-6-



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
ป

2565
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการดําเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนท่ีประจักษ

2.4.1(1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2.4.2 (1) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน
องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมกิจกรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา
2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
การทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ “ การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.2(1) กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2.5.2(2) มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน”
2.5.3.(1) มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการ
หลุบเลา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ”

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

มิตท่ีิ 2 รวม 8 กิจกรรม  9 มาตรการ
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
ป

2565
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ึน
ตอน

3.1.1 (1) มาตรการ “ ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
พ.ศ. 2540 “
3.1.2 (1) กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน
การคลัง พัสดุและทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลาและการรับเรื่องรองเรียนรองเก่ียวกับการเงินการคลัง”
3.2.3(1) มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและการตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

3.2.1(1) -
3.2.2(1) มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
3.2.3(1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3.3.1(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3.3.1(2) ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล
ประจําป
3.3.1 (3) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
3.3.2(1) มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง

- - - - - ไมใช
งบประมาณ

มิติท่ี 3 รวม 5 มาตรการ 1 โครงการ 4 กิจกรรม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
ป

2565
หมายเหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4. เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

4.1.1.(1) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน - - - - - ไมใชงบ
ประมาณ

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

4.2.1.(1) มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การ
โอน ยาย
4.2.2(1)  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ
4.2.3(1)กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน

- - - - - ไมใชงบ
ประมาณ

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

4.3.1(1) กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน
4.3.2(1) กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

- - - - - ไมใชงบ
ประมาณ

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือการ
ตอตานการทุจริต

4.4.1(1) มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
4.4.1(2) กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต
4.4.2(1) มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกัน
การทุจริต

- - - - - ไมใช
งบประมา

ณ

มิติท่ี 4 รวม 1 โครงการ  3 มาตรการ  5 กิจกรรม
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มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการฝายสภา

ทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 297 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประกอบกับประกาศประมวลคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม  ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ี
ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมันและ
ไววางใจท่ีจะเขามาบริการท่ีองคกรนั้น

ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดโครงการ
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง และ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ดังกลาวนี้ข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุข

แกประชาชน
3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน

ทับซอน
4. เปาหมาย

ผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จํานวน 57 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานสวนตําบลหลุบเลา โดยเชิญ
วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกจิตสํานึกตอการตอตานการ
ทุจริต ใหประพฤติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอก
สถานท่ีในบางโอกาส
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561-2565
8. งบประมาณในการดําเนินการ

50,000.-บาท

สวนท่ี 3
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70

ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิก และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลหลุบเลา”
2. หลักการและเหตุผล

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการละเมิดทางวินัย  ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  นักการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึด
ม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ,มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย,
ใหบริการแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมี
คุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได,ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และยึดม่ันใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนการแสวงหาประโยชนมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไม
กระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี
นร. 1013.7/ว11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหาร
สวนตําบล ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลา” ข้ึน เพ่ือใหบุคลกรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
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3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนแลตอ
สังคมตามลําดับ

3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงในในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางท่ัวไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ

2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล เปดเผยเปนการท่ัวไป
แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขาวสารท่ีตองจัดให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตร 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561-2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานปฏิบัติงามตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูการตอตานการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ. 2560-2564) มุงสู
การเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)ไมนอยกวารอยละ
50 ในป พ.ศ. 2564

ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560-2564) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการฝายประจํา ลูกจาง ตลอดจนพนักงานท่ัวไป

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางตลอดจนพนักงานท่ัวไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากวา 5 เรื่องข้ึนไป
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตร 100 มาตรา 103 มาตร 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก
จิตสํานึก

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ 2561-2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ  จันโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11  ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและ
จัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก
ระดับ

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติให
เปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ี
ภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกัน
และผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนไปพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใส
สะอาด ลดระดับการทุจรติประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหบุคลากร
ปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันและผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ (Conflict of Interest)
2. หลักการและเหตุผล

ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100,103,103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมให เพ่ือลด
ระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยะแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออก
จากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย

การขัดแยงกันแหงผลประโยชนหรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรัปชันของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะ
เขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ
ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับ
หลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริการท่ีดอย
พัฒนา
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ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจึงไดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับ Conflict of Interest “ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือ
สวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  หากขาราชการและ
พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจ
ทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวงพอง หรือผลประโยชน
สวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถานบันราชการและสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา

3.2 เพ่ือสรางจิตสานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนในองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of
Interest
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. ช่ือโครงการ : “โครงการรณรงคปลูกปา”
2. หลักการและเหตุผล

ปจจุบันปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยูในข้ันวิกฤติ และสงผลกระทบ ใหเกิด
ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหาไดแก การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมท่ีเหลือใหคงอยูและ   การ
ฟนฟูทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
สําหรับการฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม เชน เขตอุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร เขตปาสงวน เขตปาชุมชน เปนตน จะกอใหเกิด
ประโยชนในการฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในทองถ่ินนั้นๆ ทําใหชุมชน
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มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ การสงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินไดมีโอกาสรวมกิจกรรมปลูกปา
จะเปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินไดมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษา
สิ่งแวดลอม อันเปนการสรางแนวรวมในการชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
รวมถึงเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทาโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกร
รมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนหลุบเลา เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ัง
เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือฟนฟูสภาพปาอนุรักษในเขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตหามลา
สัตวปา พ้ืนท่ีตนน้ําลําธาร ฯลฯ ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม ในพ้ืนท่ี
สาธารณะในเขตชุมชนทองถ่ิน เชน บริเวณสถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน เปนตน

2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและ
รักษาสิ่งแวดลอม
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  ประชาชนในทองถ่ินเขา

รวมกิจกรรม
5. กิจกรรมปลูกตนไมโดยสวนราชการ ผูนําชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2565

8. งบประมาณดําเนินการ
100,000.-บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตําบลหลุบเลา ท่ีเขารวมโครงการปลูกปา
2. สามารถฟนฟูสภาพปาอนุรักษท่ีเสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในเขตชุมชนทองถ่ินอันจะเปนการฟนฟูสภาพ

สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนทองถ่ินใหดีข้ึน
3. สามารถปลูกจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินใหมีใจรักตนไม รักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1. ช่ือโครงการ : “โครงการคายคุณธรรม”
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาใน
ดานตางๆ ไดเกิดข้ึนมากมายในยุคโลกาภิวัฒน สงผลตอสภาพสังคมไทยในปจจุบันท่ีเนนความสําคัญ ไปในดาน
วัตถุและเศรษฐกิจ คานิยมเปลี่ยนไป เปนตางคนตางพ่ึงตนเอง เห็นแกตัวมากข้ึน ตัวใครตัวมัน บริโภคนิยม
โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน มิไดสนใจตอการศึกษาเลาเรียนตามบทบาทหนาท่ีของตนเองเทาท่ีควร พรอมรับ
วัฒนธรรมตะวันตก ติดเกมสคอมพิวเตอร ม่ัวสุมอบายมุข ทะเลาวิวาทกัน ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางเสื่อมเสีย
เพ่ือเปนการลดปญหาตางๆ ในสังคมเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียน เยาวชน ประกอบกับรัฐบาลชุดปจจุบัน
ไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนฟรี 15 ป  โดยสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนเขารวม
กิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย โรงเรียนบานหลุบเลา ไดเห็นความสําคัญของสภาพปญหาดังกลาว และมีความเชื่อวา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา สามารถสรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึกใหนักเรียนและเยาวชนได จึง
ไดจัดทําโครงการคายคุณธรรมข้ึน
3. วัตถุประสงค

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

ดีงามในทางพระพุทธศาสนา
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
โรงเรียนบานหลุบเลา 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
2.3 ดําเนินตามโครงการ
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3. การตรวจสอบ(Checking)

3.1 นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
3.2 สรุปรายงานผลโครงการ
3.3 เสนอผลการจัดทําโครงการตอผูบังคับบัญชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

4. การปรับปรุงแกไข(Action)
4.1 นําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห ปญหา อุปสรรคการทํางานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน

ตอไป
4.2 จัดทําโครงการอยางตอเนื่อง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.-

9. ผูรับผิดชอบ
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบานหลุบเลา
2. วัดปามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา และครูบาอาจารย
2. นักเรียนสามารถท่ีจะเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไมมากก็นอย
3. นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสวนรวม
4. นักเรียนสามารถนําหลักธรรมไปใชในการแกไขปญหาชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
5. นักเรียนไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไดอยางภาคภูมิใจ
6. นักเรียนมีใจเปนสมาธิ เยือกเย็นและเห็นโทษของสิ่งเสพติดและหางไกลจากสิ่งเสพติดมากข้ึน
7. นักเรียนทําใหวัดและพระสงฆเปนศูนยกลางแหงความสามัคคีและมีบทบาทในดานศีลธรรม
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”
2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมิน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564

ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดาเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําได
เทาท่ีจาเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคาครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานใน
ทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคา
ของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
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บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางท่ัวไปองคการบริหารสวนตําบล เปนบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
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จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556
มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี

คนเกงเขามาทํางาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดาเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดาเนินการ

6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ
- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
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10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)
พ.ศ. 2552 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารบับริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กองตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา
37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)   พ.ศ. 2552 มาตรา 59 (2) ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการองคการบริหารสวนตําบล และมาตรา 60 กําหนดให
นายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล อํานาจหนาท่ี
ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของเทศบาลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล



-23-
นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ ปลัด อบต.
มอบหมายใหรองปลัด อบต. และปลัด อบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป”

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

บุคลากร กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดาเนินการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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6. วิธีดําเนินการ

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ 2561-2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของ

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี โดยเปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ี
และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการ
ปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงาน
เจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดาเนินการของแตละ
กระบวนงาน จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา,
ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนา, ดานนาเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ
ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน
3. วัตถุประสงค

3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ

3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบาย
น้ํา, ดานนาเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดาน
การสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการ
ทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบ

ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ

10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน

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

ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวได
วาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/
ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนาแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมา
ประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ
ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการ
ตองเปนไปโดยความซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได

ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
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แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรม

โปรงใสยิ่งข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ
เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ

6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ
ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมไดเบิกจายงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา/กองคลัง/กองชาง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน”
2. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา
องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดข้ันตอนการทางานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
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3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหลุบเลา
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป
4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
6. วิธีดําเนินการ

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต. ใหประชาชนทราบ
โดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก อบต. และผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกกอง/สํานักงานปลัด อบต.
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณของ อบต. หลุบเลาเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธา

ตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
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ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ

คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม
เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ

การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผล
ของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนหลุบเลา ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด

องคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองชาง
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ช่ือโครงการ : “มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา”
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได
ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เทศบาลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
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3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบอํานาจอยางนอย จํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบล

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ

1. ช่ือโครงการ : “มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปน
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทาอีกมากมาย ในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมี
การกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก
กอง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน
อาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบ
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม
พระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท่ีกําหนดใหนายกองคการ
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บริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล
มาตรา 60 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางของสวนตําบล

นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได มาตรา 60/1
กําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวน
ตําบล รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จังหวังหวัดสกลนคร

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ
4. เปาหมาย

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคลากรในการดําเนินการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน
2. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือให
ผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งให
สถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม
2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป
3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคน
ท่ัวไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง
ภาคภูมิใจ

3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกาลังใจใน
การบาเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป
4. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 15 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก
ใหเปนสตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ
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6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาทราบ

ท่ัวกัน เพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากแตละ
หมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให
ผูบริหารทราบและเห็นชอบ

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน
1 ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนประธานในพิธี
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต

- สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา
รอยละ 80
10.2 ผลลัพธ

- สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป

1. ช่ือโครงการ : “กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ”
2. หลักการและเหตุผล

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําให
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ

เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทํา
ความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน
3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพ่ือสรางขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา
10 คน/ป
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5. พื้นท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เว็บไซตองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลาสื่อสังคม (Social Media) เปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

1. ช่ือโครงการ : “กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2. หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอง
หันกลับมาทาการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย
และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการ
ใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการนาในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิต
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4. สถานท่ีดําเนินการ

พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

5.1 ประชุมคณะกรรมการประจําหมูบาน
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561
5.3 มอบใบประกาศนียบัตรใหประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

9. ตัวช้ีวัด
9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน
10. ผลลัพธ

เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนาไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”
ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี
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3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา”
2. หลักการและเหตุผล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดาเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดย
ใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทาหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ

การใหความรวมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว
แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
ใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย สํานักงานปลัด มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
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เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6. วิธีดําเนินการ
ทุกสํานัก/กองงาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ
ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

10.2 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลามีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น เพ่ือใหการดาเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ข้ึน
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
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5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดาเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทํามาตรการ
การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได
ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝา
ระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางจิตสานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา บุคลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
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หลุบเลา ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย

“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจาหนาท่ี
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”
2. หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดย
มีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดาเนินการตางๆ ของรัฐ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จึงไดใหมีสถานท่ีสาหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยมีงานศูนยบริการขอมูล
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได
เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จํานวน 1 แหง
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบ
ตามรายการท่ีกําหนด

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสาหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

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

คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการ
ทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช
สิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ให
ประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได
จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
และตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใส และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง
องคการบริหารสวนตําบล กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการ
ทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ผูเขารวมอบรม จํานวน 60 คน
ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

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

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

จํานวนผูเขารวมอบรม
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลและการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจาป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชาระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงิน
การคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือให

ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดงายและสะดวกมากข้ึน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประชาสัมพันธขอมูลการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดาเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน
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3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและการตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนหนวยในการใหบริการแกประชาชนแบบองครวม
ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดานการการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน
รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6. วิธีดําเนินการ
จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง
ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน

รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ



-44-
4. เปาหมายการดําเนินการ

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
9. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
หมวด 1 องคกรจัดทาแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยสํานักงานปลัด งานนโยบาย
และแผน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ข้ึน
3. วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจานวน 11 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางตําแหนงในปจจุบันจะครบ
วาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 26 กันยายน 2559 องคการบริหารสวนตําบลจึง
ตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 26 กันยายน 2561 เพ่ือให
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เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2558 หมวด 1 องคกรจัดทาแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและราง
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลความ
ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต

1. ช่ือโครงการ การจัดเวทีประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป
2. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาแลองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม
๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและ
แผนการดําเนินงาน  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป  สําหรับแผนการดําเนินงาน  เปนแผนการดําเนินงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  เพ่ือใช
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ เปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย
ดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมและ อบต.สัญจร ระดับหมูบาน
และตําบล ประจําป  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณข้ึน โดยมี
วัตถุประสงคดังนี้
3.วัตถุประสงค

๓.๑ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ  รวมถึง การแกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว

๓.๒ เพ่ือจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ในการจัดทํา  แกไข
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว

๓.๓ เพ่ือประชาสัมพันธแผนดังกลาวใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ
4. เปาหมาย

คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบ
เลา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
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สวนตําบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผูใหญบาน  กรรมการ
หมูบาน  ผูชวยผูใหญบาน  สารวัตรกํานัน  แพทยประจําตําบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมูบาน กลุม
แมบาน กลุมสตรี  กลุมเกษตร ผูทรงคุณวุฒิ  ปราชญหมูบาน อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสังเคราะห
เยาวชน  หมอดิน กลุมพลังทางสังคมอ่ืนๆ  ผูสูงอายุทุกคน  เจาของรานคา กลุมบุคคลอ่ืนๆ  ประชาชนทุกคน
หรือทุกครัวเรือน (ตามประกาศสัดสวนประชาคมหมูบานและตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา)
5. พื้นท่ีดําเนินการ

เขตพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา 15 หมูบาน
6. วิธีดําเนินการ

๑. จัดทําโครงการจัดทําประชาคมหมูบานและตําบล เสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ
๒. ติดตอขอใชสถานท่ีอบรมการจัดทําประชาคมฯ
๓. ประชาสัมพันธ และเรียนเชิญผูเขารวมโครงการ
๔. ดําเนินการโครงการจัดทําประชาคมฯ ตามกําหนดโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
50,000.-บาท

9. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. องคการบริหารสวนตําบลมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีสามารถเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวาง
แนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

๒. ประชาชน ผูนําหมูบาน เอกชน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของไดทํางานแบบมีสวนรวม
๓. ทําใหทราบถึงขอมูลปญหาแตละปญหา ความตองการ ประเด็นในการพัฒนาไดตรงกับสภาพความเปน

จริงมากท่ีสุด
๔. ทําใหเกิดการขยายความคิดท่ีทุกคนมีอยูออกไปอยางกวางขวางจากการท่ีไดทํางานแบบมีสวนรวม
๕. องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะมีแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ ผูปฏิบัติ ในการ

ดําเนินการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. ตอบสนองตอการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน

1. ช่ือโครงการ : “การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับ
หนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความตองการของ
ชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได
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3. วัตถุประสงค

เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได
4. เปาหมาย

ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. วิธีดําเนินการ

5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม

สายในหมูบาน
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได

1. ช่ือโครงการ : “มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
3. วัตถุประสงค

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา อยางแข็งขันสาหรับการทางานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง
4. เปาหมาย

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 15 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา อยางแข็งขันสาหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
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5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา

ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ

ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองการคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดา
เนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง
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มิติท่ี 4 เสริมสรางและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
1. ช่ือโครงการ : “โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป
3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณดําเนินการ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได
1. ช่ือโครงการ : “มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย”
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธภิาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม

3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการ
โอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต

พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
6. วิธีการดําเนินการ

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง

ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน

วันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส
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- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ี

ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จะออกคําสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
(ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนข้ันเงินเดือน

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม

- นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

ตัวช้ีวัด
กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได

1. ช่ือโครงการ : “กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ”
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
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คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน

ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
6. วิธีดําเนินการ

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาภายในเกาสิบวันนับแต
วันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอ
ผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
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และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหเกิด
การพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดาเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ผลลัพธ

การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย
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เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนาความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จํานวน 29 คน
5. พื้นท่ีดําเนินการ

ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ผลลัพธ

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวช้ีวัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จํานวน 29 ราย ไดรับการฝกอบรม

และศึกษาดูงาน
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตอง
ทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการ
สอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายใน
ตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร
และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
สวนรวมในการทํางาน

3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จํานวน 29 คน

5. พื้นท่ีดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ

เชน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก จํานวน 29 คน
- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จานวน 3 ศูนย รวม 6 คน
6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ี

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความ
เดือดรอนและตองการของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานกิจการสภา สานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ผลลัพธ

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน
เกิดทัศนคติท่ีดี
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน
ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หาก
ใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. เปาหมาย/ผลผลิต

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอรรัปชันได

10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ระดับองคการบริหารสวนตําบล

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค
สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
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4. เปาหมาย/ผลผลิต

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. พื้นท่ีดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ขออนุมัติจัดทาปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณศาลาประชาคมทุกหมูบาน
6.3 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.4 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.5 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี6) พ.ศ. 2552
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ี ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
มุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของ
รัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ
ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีภารกิจหนาท่ีในการ
บริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ ท่ีดีใน
ทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบ
หลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนา
ทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปน
สิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง
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3. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองสรวง

4. เปาหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลาเขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
5. สถานท่ีดําเนินการ

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
6. วิธีดําเนินงาน

1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการ ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง
โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย

3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต

4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลากับบุคคล องคกร

สวนราชการ และองคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย
7. ระยะเวลาดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
8. งบประมาณดําเนินการ

ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



ภาคผนวก



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

...........................................................
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตอไปและเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็งเพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา
สากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล ฯ ใหมีมาตรฐานและ
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนี้
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1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริตและตรวจสอบได

แนวปฏิบัติ 1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ชัดเจน และ
ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ

2) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง
เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม
3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

2. นโยบาย การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
แนวปฏิบัติ 1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต

ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง
2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร
3)  มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใส
4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส
5)  มีการจัดซื้อ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

3. นโยบาย การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร
แนวปฏิบัติ 1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร

2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีกําหนด

4. นโยบาย ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
แนวปฏิบัติ 1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว

รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
มากกวา 2 ชองทาง

5. นโยบาย มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของแตละสวนราชการ

แนวปฏิบัติ 1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน
2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน
3) มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

( นางสาวณิชพลัฏฐ อินทรสิทธิ)์
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
...........................................................

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ
และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปน
สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลาเพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับ
ขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ังท่ีจะนํา
หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ถือปฏิบัติและการ
ดําเนินการ  ดังนี้
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1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน
ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม

2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

3.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 11  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวณิชพลัฎฐ   อินทรสิทธิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ท่ี 097 /๒๕๖๐

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔)

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
--------------------------------------------------------------------------

ตาม หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การจัดทําแผน
ปองปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวทางการดําเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ภายใตยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ๒๕๖๔ ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity and Transparency
Assessment (ITA) เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) และ
ดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจิตสี่ป (พ.ศ.25๖๑-
๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประกอบดวย

1. นางสาวณิชพลัฏฐ   อินทรสิทธิ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ี นายก อบต. ประธานคณะทํางาน
2. นางตองใจ   ลาวัลย รองปลัด อบต. คณะทํางาน
3. นายทรงยศ    ทัศคร ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
4. นางนวลละมัย    แสงผา ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
5. นางสาวธันยภัคนันท   สายสุรีย หัวหนาสํานักปลัด คณะทํางาน
6. นางสาวธัญเทพ   ทองสงโสม นักพัฒนานาชุมชน คณะทํางาน
7. นางสาวธีรกานต   ดากาวงศ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน
8. นางสาววิมล   คําศรีพล นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางาน/เลขานุการ
9. นางสาวมณีรัตน   ผลรักษา เจาพนักงานธุรการ คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ

ใหผูไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล นํามากําหนดเปนจัดทําแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปองกันและปราบการทุจริต ประจําป พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ ขององคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา ประกอบดวย

1. นางสาวณิชพลัฏฐ   อินทรสิทธิ์   ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ี นายก อบต. ประธานคณะทํางาน
2. นางตองใจ   ลาวัลย รองปลัด อบต. คณะทํางาน
3. นายทรงยศ    ทัศคร ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
4. นางนวลละมัย    แสงผา ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
5. นางสาวธันยภัคนันท   สายสุรีย หัวหนาสํานักปลัด คณะทํางาน
6. นางสาวธัญเทพ   ทองสงโสม นักพัฒนานาชุมชน คณะทํางาน
7. นางสาวธีรกานต   ดากาวงศ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน
8. นางสาววิมล   คําศรีพล นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางาน/เลขานุการ
9. นางสาวมณีรัตน   ผลรักษา เจาพนักงานธุรการ คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลตามคูมือการปฏิบัติงานท่ีได
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับเรื่องประเมินติดตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลตอองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ตอไป

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
( นางสาวณิชพลัฏฐ อินทรสิทธิ)์

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



หลักฐานรับทราบคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ขาพเจา ผูมีชื่อขางทายนี้ ไดรับคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เลขท่ี 094 / ๒๕๖๐ ลงวันท่ี

10 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

(ลงชื่อ)………………….......……………..ปลัด อบต. ปฏิบัติหนาท่ี นายก อบต.
( นางสาวณิชพลัฏฐ อินทรสิทธิ)์

(ลงชื่อ)………………….........…….รองปลัด อบต.
(นางตองใจ   ลาวัลย)

(ลงชื่อ)………………….......………..ผูอํานวยการกองชาง
(นายทรงยศ    ทัศคร)

(ลงชื่อ)………………….......………..ผูอํานวยการกองคลัง
(นางนวลละมัย    แสงผา)

(ลงชื่อ)………………….......………….หัวหนาสํานักปลัด
(นางสาวธันยภัคนันท   สายสุรีย)

(ลงชื่อ)………………….......………….นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวธัญเทพ   ทองสงโสม)

(ลงชื่อ)………………….......……………นักวิชาการศึกษา
(นางสาวธีรกานต   ดากาวงศ)

(ลงชื่อ)………………….......….......…........ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(นางสาววิมล  คําศรีพล)

(ลงชื่อ)………………….......….......…........เจาพนักงานธุรการ
(นางสาวมณีรัตน    ผลรักษา)



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
----------------------

ตาม หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง การ
จัดทําแผนปองปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามแนวทางการดําเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and
Transparency Assessment (ITA) ภายใตยุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี
๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน Integrity and
Transparency Assessment (ITA) เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 (พ.ศ.๒๕๖๑
– ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใหเปนไปตามวัตถุประสงค จึงประกาศใชแผนปฏิบัติ
การดังกลาวรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางสาวณิชพลัฏฐ อินทรสิทธิ)์
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา


