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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง  จัดท าขึ้นตาม มติคณะรัฐมน ตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้
เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ปี และแผนปฏิบัติราชการประ จ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ) กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  ไปสู่การปฏิบัติ  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ด า เนินการจัดท า ตามแนวทางดังก ล่าว และสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการ  ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต า บลนิคมสร้างตนเอง  จึง
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ต่อไป 

 

                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

                 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ต้องการบ่ งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มี อยู่ ในองค์ กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่ าการควบคุมและการป้ องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่การทุจริตในระดับท้ องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดย
หลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่ อความ
ต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ ในทางปฏิบัติท าให้ แนวโน้มของการทุจริตในท้ องถิ่นเพ่ิม
มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗  ประเภท ดังนี้ 
        ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
        ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
        ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
        ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
        ๖) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
        ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสูก่ารทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

        ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปอ้งกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแตพ่บว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่ รัดกุม และอ านาจหน้ าที่โดยเฉพาะข้ าราชการระดับสูงก็เป็ นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 
         ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่ งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้ วยเหตุนี้จึงเป็ นแรงจูงใจให้ เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
         ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 



โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
                 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีคว ามเก่ียวข้ องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองไดร้ับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การ 
ผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
                 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็ นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้ องการที่จะมีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
                ๖) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้ รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ ตัวมากยิ่งขึ้น   มองแต่ประโยชน์ ส่วนตนเป็ นที่ตั้งมากกว่ าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
             ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เปน็เศรษฐี  มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี ้ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปน็คนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 

                         ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชกา รแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้านโดยด้านที่
เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ ว่าด้วยการส่งเสริมการ
บริหารราชกา รแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ด าเนินการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ  
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะแรกกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รว ดเร็ว      
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง



และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปร าบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน    
ในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูป
ทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาส
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษา
ที่เคยเป็นปัญหาเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซึ่งได้มีค าวินิจฉัย
ขององค์กรต่างๆมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็ นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งมี ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุ ขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนด แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังกล่าว และมีประเด็นยุทธศาส ตร์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาดทั่วประเทศ  
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
                       ๑. สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
                       ๒. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
                       ๓. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
                       ๔. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
                       ๕. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
                       ๖. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)    
                      องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุ จริต
และประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย  โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็ น ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
               ยุทธศาสตร์ ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ ที ่๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร์ ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ ที ่๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 
               ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 



รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างความนิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง 
ๆ ที่เปน็รูปธรรมอยา่งชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

 ๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 

                 ๑) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ให้มีการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ  ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริต 
 
                  ๒) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินกจิกรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง ทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจ า และประชาชนในพื้นท่ี 
                  ๓) เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 

 ๔. เป้าหมาย 
                  ๑) บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
                  ๒)ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
                  ๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 

                 ๑) มีแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ให้เกิดการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริต 
                 ๒)ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
คุณธรรม จริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเองทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจ า และประชาชนในพื้นท่ี 
                 ๓) ใช้เป็นแนวทางในการขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

มิติ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจ าของอบต.
นิคมสร้างตนเอง 

 

๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒)โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ และพนักงานของอบต.นิคมสร้างตนเอง 
(๓) มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต” 
๔) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรของอบต.นิคมสร้างตนเอง 
๕) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ช้อน” 
๖)โครงการรณรงค์ปกป้องเชิดชูสถาบันอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- 
๕๐,๐๐๐ 

 
-- 
 
- 
 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 

- 
๕๐,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

๓๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑) ปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต 

พื้นที่ของอบต.นิคมสร้างตนเอง 

๒) โครงการปลูกผักริมรั้ว 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 
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มิติ ๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๓) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

๔) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระรราชด าร ิ
๑๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

๑)  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

๒) โครงการพาน้องท่องธรรมะ 

๓) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลนิคมสร้างตนเอง
(นิคมเกมส์) 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

มิติ ๑  รวม โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

มิติ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

บาท) 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหร 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- 
 
 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๑) มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บุคคล 

๒) มาตรการออกค าสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

๓) กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
๔) กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
๕).กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสด ุ

- 
 
- 
 
 
 

-- 
 
 

- 
 

- 

- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 

- 
 
- 
 
 
 

 --- 
 
 

-- 
 

-- 
 

- 
 
- 
 
 
 

-- 
 
 

-- 
 

-- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

-ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการการปฏิบัติ
ราชการ 

 

๖) โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี

๗) กิจกรรม “ สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 

๘) โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๙) กิจกรรมการ จัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิด ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

๑๐) จ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ในองค์กร 

๑๑) มาตรการ“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๑๐๐,๐๐๐ 
- 
- 

- 

 

 

๓๐,๐๐๐ 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 
- 
- 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
- 
- 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
- 
- 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑) กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๓) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๔) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

- 
- 
 

- 
 
 

- 

- 
- 
 

- 
 
 

- 

- 
-- 
 

- 
 

- 

- 
-- 
 
- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 

 ๒) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

๓) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

๔) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๕) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

๖) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 -  

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๑) มาตรการ “จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒) กิจกรรม “การจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
อบต.นิคมสร้างตนเอง” 

๓) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง  

- 
- 
 

-- 

- 
- 
 

- 

- 
-- 
 
- 
 

- 
-- 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๔) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๕) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๖) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- 
- 
 

- 

 

 

 

- 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 

มิติ ๒  รวม   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
มิติ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

บาท) 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

 ๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน”  
 ๒) กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง” 
 ๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่อง 

ร้องเรียน /ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 ๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๓) มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างเอง” 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเรื่อง 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๔) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) โครงการจัดเวทปีระชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี  
๒) การด าเนินงานศูนยย์ุติธรรมระดับต าบลรับเรื่องราว
ร้องทุกขข์ององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๓) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
๔) โครงการ อบต.เคลื่อนที ่
๕) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๗) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
๘) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๙) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

๔๐,๐๐๐ 

- 

- 

๓๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

๔๐,๐๐๐ 
- 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
- 

 

- 

- 

- 

๔๐,๐๐๐ 
- 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

๔๐,๐๐๐ 
- 
 
- 

๓๐,๐๐๐ 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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มิติ ๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   
๑๑) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง    

- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

มิติ ๓  รวม   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

บาท) 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน 

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

 ๑) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔ 
๒) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๓) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๔) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๔ .๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ การบริหาร
ราชการ  ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจ ุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 
๒) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 
๓) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 



18 
 

 

๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางทีส่ามารถ
ด าเนินการได้ 

๔) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
๕) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒) กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๓) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๔) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภา อบต.  

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ภารกิจตามมิต ิ

 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
 

หมายเหต ุ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community) และ 

บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน  
๒) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
๓) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- 
๑๐,๐๐๐ 

 

- 

- 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 

- 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 

- 
๑๐,๐๐๐ 

 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติ ๔   รวม   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ      
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ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 
 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑   แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

                         ล าดับที่ ๑   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมาย  หลักเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดั งนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้อ งถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ  ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ  กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าท่ีจํ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  
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                                   ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ  กับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกัน นี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้  เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และ
มากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดย มิชอบมากกว่า แม้ว่า  โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนทํางานในหน่วยงาน  ราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผง  ธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ  ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล    
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพ้ืนที ่ทั่วประเทศต่อไป  
 วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๑) ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  ๒) มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  ๓) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ปี  
พื้นที่ด าเนินการ   ณ  สํานักงานองค์บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
วิธีด าเนินการ  
  ๑) ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๒) ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  ๓) จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๔) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๕) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖) ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๗) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๘) รายงานผลการดําเนินงาน  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
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 ผู้รับผิดชอบ             งานนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตบลนิคมสร้างตนเอง 
ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ  
   ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

********************************************************  
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
    ๒.๒    มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

                          ล าดับที่ ๑     มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ) 
หลักการและเหตุผลความเป็นมา 
                            พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง  เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางาน
ขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เปน็ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖  มาตรา ๖  ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
                          เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
              ๑) เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต.นิคมสร้างตนเอง 
              ๒) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
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                  ๓) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
              ๔) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.นิคมสร้างตนเองให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

                จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จํานวน ๑ มาตรการ 
พืน้ที่ด าเนินการ 
                สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ 

           ๑) กําหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง   โยกยา้ย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            ๒) นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
            ๓) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
            ๔) ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
            ๕) สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
             ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ 
             ไมใ่ช้งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 
               งานบุคลากร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
 

 ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
           -  มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต. จํานวน ๑  มาตรการ 
           - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
         ผลลัพธ์ 
           - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไมน่้อยกว่า ๙๐% 
           - บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ ๓ 
           - การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

******************************************** 
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                           ล าดับที่  ๒     ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
หลักการและเหตุผล  
      องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นหน่ว ยงานบริหารราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา  บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบั บที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ี
กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ  บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของอบต. นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  เนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่ง
การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง ยิ่งต่อการ
ให้บริการ ทําให้การ  บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์ การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ  หน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา๓๗ ที่กําหนดให้การบริหารราชการ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   มาตรา ๖๐  ที่กําหนดให้มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์ การบริหารส่ วนตําบลตามกฎหมาย  และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูก จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล อํานาจหน้าที่ในการสั่ง
หรือ ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของ  ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของเองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
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   ๒)  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   ๓) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๔) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
    จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร 
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมาย และเป็นนผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและ 
ลูกจ้างขอองค์การบริหารส่วนตําบล   อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือกา  และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ 
ประกอบด้วย   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองนายก องค์การบริหารส่วนตําบล  นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
และหัวหน้า  ส่วนราชการ    ปลัดเองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้รองปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล
และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
   ๒) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ  
   ๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   ๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
 ผู้รับผิดชอบ         งานบุคคลากร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
 ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
    ผลผลิต     มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ  

   ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  - ประชาชนได้รับความสะดวก 
และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
************************************************************** 
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                                    ล าดับที่ 3    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณา  เลื่อนขั้นเงินเดือน”        
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล    ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วตําบล  ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
 วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดื อนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงารจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
พื้นที่ด าเนินการ   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ในตําบลนิคมสร้างตนเอง  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเองเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๒) แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
นิคมสร้างตนเองโดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองประธานกรรมการ หัวหน้า
ส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
ไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริ มาณผลการ
ปฏิบัติราชการ  
   ๔) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน  เงินเดือนข้าราชการองค์การบริ หารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง 
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   ๕)  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเองพิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตําบล 
ระยะเวลาด าเนินการ     ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน  และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ    งานบุคลากร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
  
 *********************************************** 
     

                            ล าดับที่ ๔     ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การเบิกจา่ยเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

                        เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้ องกับการปฏิบั ติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้ บุคลากรฝ่ ายบัญชี ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิ กจ่ายเงินตามข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี  และดําเนินงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญท่ีองค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย  ระเบียบ และมีความจําเป็ นต่อการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตําบ ล
นิคมสร้างตนเอง 
วัตถุประสงค์ 
             ๑) เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี  ส่วนการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
             ๒) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

              บุคลากรฝ่ายบัญชี ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
พื้นที่ด าเนินการ   ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ 
                  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณทีต่ั้งไว้ 
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       ระยะเวลาด าเนินการ 
                              ประจําปีงบประมาณ  วันที่ ๑ ตุลาคม  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 
     งบประมาณด าเนินการ     ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              ๑) บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
              ๒) ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเปน็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
              ๓) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
  

***************************************** 
 

                          ล าดับที่ ๕   ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

                      ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้
มีการบริหารราชการอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 วัตถุประสงค์ 
         ๑) เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
         ๒) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
         ๓) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
         ๔) เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
         ๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
         ๖) เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 เป้าหมาย/ผลผลิต 
         ๑) ผู้อํานวยการกองคลัง 
         ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  

 พื้นที่ด าเนินการ    องคก์ารบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
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 วิธีด าเนินการ 

             ๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
             ๒) จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ 
             ๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
             ๔) สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
             ๕) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
             ๖) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
             ๗) เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ป ี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ      ไมใ่ช้งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                  ๑) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
                 ๒) ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
                 ๓) ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

*************************************************** 
 

        ล าดับที่ 6    ชื่อ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

                    องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   ได้วางเป้าหมายสําคัญในการท่ีจะ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  แต่เนื่องจากมีปัญหารายได้มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการต่าง 
ๆ  การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถท่ีจะดําเนินการได้อย่างเต็มที่ ตามท่ีวางเป้าหมายไว้  การแก้ไขปัญหา
รายได้วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของท้องถิ่นให้
สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ยุติธรรม  และสะดวกรวดเร็วที่สุดการที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ครบถ้วนถูกต้องคือ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการจะทําให้อง ค์การบริหารส่วนตําบลมีข้อมูลรายละเอียดสําหรับการ
จัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆไว้อย่างสมบูรณ์ ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลใช้เป็น
เครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทํา
ให้การจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนตําบลมีระบบที่แน่นอน  
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                 และสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการนําระบบแผนที่  ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ใน
การจัดเก็บภาษี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา การปรับปรุงข้อมูล การใช้และการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์ การบริหารส่วนตําบล นิคมสร้างตนเอง  เพ่ือ เป็นการตอบสนอง
นโยบายกระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารส่วนตําบลมีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทําให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และสามารถนําข้อมูลแผนที่ภาษีไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านอื่นๆจึงได้จัดทํา ”
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีแ ละทะเบียนทรัพย์สิน ” เพ่ือใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขึ้น แต่
สืบเนื่องจากการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติที่นานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และใช้
งบประมาณในการจัดทําสูง องค์การบริหารส่วนตําบล นิคมสร้างตนเอง จึงจัดทําโครงการ ระยะที่ ๑ ขั้นตอน
การจัดทําแผนที่แม่บทให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนในลําดับแรกก่อน เพ่ือให้ได้แผนที่แม่บทท่ีพร้อมจะนําไปใช้งาน 
และทําตามข้ันตอนต่อไปเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เป็นแผนที่ภาษีในปีต่อ ๆ ไป 
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนที่แม่บทท่ีสามารถนํามาประกอบเป็นแผนที่ภาษีทะเบียน
ทรัพย์สินได้ 

๒) เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขตตําบลนิคมสร้างตนเอง 
๓) เพ่ือเป็นการแบ่งพ้ืนที่ของแผนที่แม่บทให้เป็นเขต(ZONE) เขตย่อย(BLOCK)อย่างชัดเจนทุกพ้ืนที่ 
๔) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม  

เป้าหมาย 
         องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จะจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

       ระยะเวลาการดําเนินการจัดทําตามโครงการฯ เป็นเวลา  ๒๐๐ วัน ภายหลังได้รับการอนุมัติ
โครงการ 

๑) ขั้นตอนสแกนแผ่นระวางแผนที่ UTM พร้อมคัดลอกข้อมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดิน ให้เป็นไฟล์ที่ใช้
งานในคอมพิวเตอร์ได้ พร้อมคัดลอกข้อมูล ขั้นตอนการคัดลอกลาย (Digitize) ของระวางแผนที่ UTM ลงใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

๒) ขั้นตอนการแบ่งเขต(ZONE) เขตย่อย(BLOCK) แปลงที่ดิน (LOT)  
วิธีการด าเนินการ 

วิธีดําเนินการมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขั้นเตรียมการด าเนินการ 

                 ๑) จัดทําและเสนอโครงการจัดทําแผนที่แม่บท เพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
                 ๒) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และคําสั่ ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจําฝ่ายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
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๓) ประชุมชี้แจงคณะทํางานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
๔) จัดตั้งศูนย์อํานวยการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๕) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 
๖) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการสร้างชั้นข้อมูลต่างๆ ลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
              ๑) สแกนระวางเป็นแผนที่ ดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐ จุด พร้อมทั้งปรับแก้ชื่อระวางตามหัว
ระวาง 
              ๒) จัดสร้างแฟ้มข้อมูลใน ไดร์ D เพ่ือเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นแฟ้ม ระวาง 1:500, 1:1000, 1:4000 
ฯลฯ 
             ๓) สร้างชั้นข้อมูลตารางกริดให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขต
กระทรวงมหาดไทย 
             ๔) ทําการกําหนดค่าพิกัดให้กับระวางที่สแกนมา ทุกระวางให้ถูกต้อง 
             ๕) ทําการตัดขอบระวางที่กําหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง 
             ๖) นําเข้าระวางตัดขอบที่กําหนดพิกัดแล้ว ทุกระวางให้ถูกต้อง  
             ๗) ปรับรายละเอียดระวางตัดขอบที่กําหนดพิกัดแล้ว ที่นําเข้าโปรแกรม LTAX GIS เพ่ือให้สามารถ
มองผ่านทะลุกันได้กรณีบางระวางมีระวางขยายงานซ้อนอยู่ 
             ๘) สร้างชั้นข้อมูลหลักเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขต
กระทรวงมหาดไทย ห้ามย้ายหมุด 
             ๙) สร้างชั้นข้อมูลแนวเขตการปกครอง ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขต
กระทรวงมหาดไทย และเขตเทศบาลตําบลคอนสวรรค์ ประกอบกัน 
            ๑๐) สร้างชั้นข้อมูล เขต (ZONE)  ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขต
กระทรวงมหาดไทย  
             ๑๑)สร้างชั้นข้อมูล เขตย่อย (Block)  ให้ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง ดูจากประกาศแนวเขต
กระทรวงมหาดไทย  
             ๑๒) สร้างชั้นข้อมูล แปลงที่ดิน  (LOT)  ตามแนวแปลงที่ดินจากระวางของที่ดิน ประมา ๔,๐๐๐ 
แปลง โดยใส่ข้อมูล (ZONE_ID , BLOCK_ID , LOT , PARCEL_COD , SURVEY ) 
             ๑๓) คัดลอกเอกสาร ทด ๑ , ทด ๑๓ , รว ๙ อ่ืนๆที่เก่ียวข้องจากสํานักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา สาขาอําเภอพิมาย  
สถานที่ด าเนินการ   ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ครอบคลุมภายในเขตตําบลนิคมสร้าง

ตนเอง ตามประกาศแนวเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยกําหนด  
งบประมาณ   จํานวน   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ    เมื่อได้ดําเนินการจัดทําแผนที่แม่บทเรียบร้อยแล้วจะทําให้ 
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          ๑)  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองมีแผนที่แม่บท ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจากสํานักงาน
ที่ดิน ที่สามารถนําไปใช้กับโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ได ้

          ๒) แผนที่แม่บทท่ีจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถนําไปลงข้อมูลภาคสนามได้ในปีต่อไป 
          ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลมีข้อมูลแผนที่แม่บทที่พร้อมนําไปพัฒนาในงานจัดทําผังเมืองได้  

๔) องค์การบริหารส่วนตําบลมีข้อมูลระวางแผนที่ ซึ่งต่อกันทุกระวางจนครอบคลุมพื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล 
๕) มีแผนที่แสดงขอบเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลชัดเจนยิ่งขึ้น 

****************************************************** 
 
                            ล าดับที่ ๗    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ”   
หลักการและเหตุผล /ความเป็นมา       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘  
วัตถุประสงค ์ 
    ๑) เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
    ๒) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
    ๓) เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
เป้าหมาย/ผลผลิต  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน   ถึงความเก่ียวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   ๒) ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ    ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   ๑) มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๒) มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   ๓) มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
********************************************************* 
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                              ล าดับที่ ๘     ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ  – จัดจ้าง  

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
     องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองมีฐานะเป็นนิติบุคคล   มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะด้ วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ   จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ  หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้   ดังนั้น 
การทีอ่บต.จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส   และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗   และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ  หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมา ตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมี  อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อ  จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยง ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ  ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด  ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่ น 
จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้  ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
วัตถุประสงค์  

     ๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการจัดซื้อ   – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
        ๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
     ๓) เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

เป้าหมาย/ผลผลิต  
      เผยแพร่ข้ อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน /โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่
ดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.  
๒๕๖๐  จํานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

พื้นที่ด าเนินการ     คุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตตําบลนิคมสร้างตนเอง 
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 วิธีด าเนินการ    รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด  ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ 
เป็นต้น   
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ     ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผลผลิต      เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
   ผลลัพธ์      - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการทีจ่ัดซื้อ- จัดจ้างทั้งหมด  
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้   
 

****************************************************** 
 

                         ล าดับที่ ๙     ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
           องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองบริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการ ของประชาชน และให้ประชาชน  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ( One Stop Service) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นศูนย์บริการประชาชนใน
การติดต่อ  สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่ เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล  การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมี
การปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่  เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ ร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด 
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                   ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ  บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่  สิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย  ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองยังบริหาร
จัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
มาตรฐาน(ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ , ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการ
บริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการ 
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส , ด้านงานสาธารณสุข , ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้าน
การป้องกันและ  บรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่ วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง น้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด  การจัดการ น้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอน  
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํา นึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชน  ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการใน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับคว ามพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๒) เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
พื้นที่ด าเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
 วิธีด าเนินการ  
   ๑)ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐาน(ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,  
ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา , ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
,  
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                         ด้านการส่งเสริมอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการ ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดแ ละ
คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  
  ๒) ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
    ๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  

 
******************************************************* 

                     ล าดับที่ ๑๐       ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆในองค์กร   

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ทั้งที่เป็น  หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ  
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํ านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ใน
การจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  นั้น อบต.ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่  ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึงพอใจ
จากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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                                 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที๖่ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ื อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 
๒๕๔๖  มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ของรัฐ 
ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้ างตนเอง ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ  สาธารณะจาก
เองค์การบริหารส่วนตําบล ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ  
   ๒) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้ าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๓) เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   ๔) เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน ๑ ครั้ง ต่อปี  
พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   ๒) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
ตามรูปแบบที่กําหนด  
   ๓) สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งใองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
   ๔) ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
   ๕) ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
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   ๖) นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ    จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตน  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผลผลิต  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนืคมสร้างตนเอง 
   ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  
*****************************************************  

 
                           ล าดับที่ ๑๑   ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพ
การบริการประชาชน”  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
        ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นสังคมทํา
การเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยนําแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) 
โดยไม่ แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับมาตรา๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลตําบลหนองสรวง จึงมีการ
นําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ  ต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การ
บริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
   ๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
เป้าหมาย/ผลผลิต ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดให้มีระบบ เกณ ฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม /ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการ
ออนไลน์ เป็นต้น  
   ๒) จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน การ
ดําเนินการให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
   ๓) จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 
จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ  
    ๔) จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไ ม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ  
   ๕) จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
   ๖) มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) 
มาประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 

งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส่วน/สํานัก  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 

********************************************* *************** 
 
 
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

 ๒.๓   มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ ๑  ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
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    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมา
ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี การบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่าง  ต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด  ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิ บัติงานและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไมตํ่่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง จึงได้จัดทําโครงการ
ปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึ ดกรอบแนว  ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   ๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๓) เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   ๔) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ๑) เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ให้สั้นลง  
   ๒) ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   ๓) ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   ๔) พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   ๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีด าเนินการ  
    ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   ๒) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงาน บริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ  ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
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              ๓) ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศ
กระบวนงานบริการประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง มอบอํานาจให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  หรือปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   ๔) มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   ๕) รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ นายกองค์การบ ริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเองทราบ  
ระยะเวลาด าเนินการ      ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) ประชาชนได้รับความสะดวก รว ดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่  
   ๒) การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   ๓) การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   ๔) ทําให้ภาพลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดี
ขึ้นและทําให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  
 

******************************************************** 
 
              ล าดับที่ ๒    ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
                การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ 
ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่ง
การพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ  ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
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                        การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้อง
มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้การบริหารราชกา รขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ภายใต้กรอบ
อํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไป  อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ  
เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองหรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดเองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   ๒) ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   ๓) สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
ระยะเวลาด าเนินการ      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่ องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

************************************************* 
 

                        ล าดับที่ ๓   ชื่อโครงการ :  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่ง ล้วนแต่  เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของ
ประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ก็อาจเป็นผลให้การบริการ  ประชาชน
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เกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบ
อํานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปอย่าง รอบคอบ  
   ๒) เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
เป้าหมาย/ผลผลิต    คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง มอบอํานาจเจ้าพนั กงานท้องถิ่นให้ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในการใช้
อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
      มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

************************************************ 
 

                 ล าดับที ่๔     ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
หลักการและเหตุผล  
                    องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นหน่วยงานบริหารราช การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา  บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบล  ทั้งนี้เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  ที่ หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒
และ หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
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                            ขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก  ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ 
หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดั บสํานัก กอง และ
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความ  ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ  
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภ าพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ .ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหาร  ราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเป็น ประชาชนได้รับการอําน วยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ที่กําหนดให้นายก องค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจ
หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ  อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 
๖๐ นายกองค์การบริหาร ส่วนตําบล มีอํานาจ  มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การ
บริหารส่วรนตําบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ได้  
มาตรา ๖๐/๑  กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล และลูกจ้ างองค์การบริหารส่วนตําบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืน 
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   ๒) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
   ๓) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   ๔) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเ หตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
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เป้าหมาย  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมาย
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า  ส่วนราชการ /ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / และปลัดเองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้
หัวหน้าส่วนราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
      ๑) ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ  
      ๒) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับ ทราบ
และถือปฏิบัติ  
     ๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
     ๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ  
    ผลลัพธ์  
    - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่ง
การทุจริต 

***************************************************** 
 
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

 

       ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์ 
 



71 
 

 
        ล าดับที่ ๑   ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

 

หลักการและเหตุผล  
        เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวัน
สตรีสากลและระลึกถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการ
พัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ  พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล  
๑๒  สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึ ก ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระ
วิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้  พระราชทานให้วันที่ ๑ 
เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ  ใน
การพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทีย บเท่าสตรีสากล
ของหลายประเทศ  ที่เจริญแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๖/๖๗ ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ  พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิก าร ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่  หน่วยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่ องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  
   ๑) เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  
   ๒) เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป  
   ๓) เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศช าติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การสาธารณสุข สังคม  สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างภาคภูมิใจ  
   ๒) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและ
กําลังใจในการบําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
เป้าหมาย    มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน ๒๒ คน     
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พื้นที่ด าเนินการ     องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
   ๒) แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้า
รับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  
กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากแต่ละตําบลภายใน เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
   ๔) คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   ๕) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรี
สากล จํานวน ๑ ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองเป็นประธานในพิธี   

ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานพัฒนาชุมชนสํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 

ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
   ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  - มีสตรีที่เป็นบุคคล
ต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 

********************************************** 
 

                            ล าดับที่ ๒       ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
หลักการและเหตุผล  
       สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ทําให้การมี  คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน 



73 
 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค  ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  
                             องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แล ะมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่คนดี  เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อ
ปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี  อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน อัน
สําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข   
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
   ๒) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  
   ๓) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๔) เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่
ดีอันเป็น กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น  
เป้าหมาย/ผลผลิต มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๑ คน/ปี  
พื้นที่ด าเนินการ      พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่ว ยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองสื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     งานพัฒนาชุมชนสํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 

**************************************************** 
 

       ล าดับที่ ๓   ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หลักการและเหตุผล  
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่
รับผิดชอบจํานวน ๘๙  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  ๒๒ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้ น ๑๑,๐๖๖ คน 
ครัวเรือนจํานวน ๓,๑๙๘  ครัวเรือน   ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมุ่งส่งเสริมให้
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ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความ                                    
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
                                     ให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  (๑๖) 
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓ /ว ๑๕๕๓  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามา  เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทํา
หน้าที่ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแล  ทุกข์สุข
ของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน   ประกอบกับองค์ การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน /บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองจึงได้จัด
ให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการหมู่บ้าน ด้วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
   ๒) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่ อสังคม
ให้มีขวัญและกําลังใจ  
เป้าหมาย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จน
ครบวาระการดํารง ตําแหน่ง จํานวน ๒๒  หมู่บ้าน  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  
   ๒) จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
   ๓) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุมเวทีชาวบ้าน   
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานพัฒนาชุมชนสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ๔ปี 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  
 



75 
 

   ผลลัพธ์  
          - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
          - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

 
*********************************************** 

 
                        ล าดับที่ ๔     ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
หลักการและเหตุผล  
      การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี  คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลา กร 
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น  แบบอย่าง
แก่ประชาชนตําบลนิคมสร้างตนเองผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองอย่างสม่ําเสมอ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิด ชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทํา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง โดยการมอบใบ
ประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทํ าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเองที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง มีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   ๒) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  
   ๓) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู  และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิ บัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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 เป้าหมาย/ผลผลิต  
   - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง 
   - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
 
                   พื้นที่ด าเนินการ      พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง อําเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
   ๒) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง   
   ๓) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ     ไมใ่ช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   ๒) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต ตําบลนิคมสร้างตนเอง  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 

*************************************************** 
 

                         ล าดับที่ ๕    ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
              ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่  บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้  การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น  ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือ
องค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุ น และอนุรักษ์มรดกทาง  
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนํา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี 
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              วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ  ให้ประชาชนมีความ
มุ่งม่ัน ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   ๒) เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   ๓) เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
เป้าหมาย    เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลนิคมสร้างตนเอง  
สถานที่ด าเนินการ      ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๑ –๒๒  ตําบลนิคมสร้างตนเอง  อําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   ๒) ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต . เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   ๓) จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
             - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆ (เด็กและเยาวชน)  
   ๔) ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   ๕) สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ      ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
กับประชาชน 
 

***************************************************** 
 
 

                       ล าดับที่ ๖    ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  



78 
 

 
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
           เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการ  แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
                          ซ่ึง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย  ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ  การบริโภคและ
จําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ  ของประเทศ ทําให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก  สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด  ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและ
สารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญ  สามารถใ ช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณ
น้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพื้นที่  ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานา
ปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ํา ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ เกษตรกร  เหล่านี้จะอาศัยน้ํา
จากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อย น้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัย
แล้งดี  และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐ บาลได้มีการลดพ้ืนที่การทํานาปรังลงอย่างมาก    โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมี
เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้ น้ําน้อยเพ่ือปลูก  ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืช
ตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สั บปะรด ฯลฯ  จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่  
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตําบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก  การดําเนิน
ชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
นิคมสร้างตนเองคัดเลือก  ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้   และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ มราบได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร  จัดการน้ําในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน  สามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายไ ด้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน 
จึง ได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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                และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์
สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เ กษตรกรได้น้อมนําแนวทาง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจําศูนย์เรียนรู้  โครงการอันเนื่องมาจากพระร าชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร  
สถานที่ด าเนินการ    ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู่ที่ ๖  บ้านใหม่ฉมวก  
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลนิคมสร้างตนเอง  
   ๒) ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี  
   ๓) มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์ สาธิตเกษตรผสมผสาน  
   ๔) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน  
   ๕) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
ระยะเวลาด าเนินการ      ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ  (ปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ตัวช้ีวัด  
   ตัวช้ีวัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ตัวช้ีวัดที่  ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพีย ง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จํานวน ๑๐๐ คน  
ผลลัพธ์  
   ๑) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   ๒) ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสานดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลนิคมสร้างตนเอง
ได ้ 
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   ๓) ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร  

 *******************************************************  
 

มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต   
 

         ๒.๕    มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

               ล าดับที่ ๑   ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
                            จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน  ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ  องค์กร หรือเกิดจากลักษณะ
งานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจ ริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  นําไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ  เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน  การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่กําหนดดัชนีใน
การประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบ ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานให้สูงขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
   ๒) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   ๓) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
เป้าหมาย/ผลผลิต    บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
พื้นที่ด าเนินการ     องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
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วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

๒) รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
๓) ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

ระยะเวลาด าเนินการ          ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  

     ผู้รับผิดชอบโครงการ    ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ   
 

************************************************************** 
 

                              ล าดับที่ ๒      ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง”  
หลักการและเหตุผล  
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/
๑ บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่  ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งให้คํานงึถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม  ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๒ 
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก .พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการ  กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน  การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ  คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้จัดให้มี
การจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  กับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง และหัวหน้าสํานัก ปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มี การลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
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วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก /กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  
   ๒) เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก /กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๓) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการระดับสํานัก /กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
   ๔) เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก /กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ  
การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก /กอง /ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทํา  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํา นัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม  บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลั ดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ  
บริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   ๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   ๑) ชี้แจงสํานัก /กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  และหนังสือ  กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒ .๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘  
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   ๒) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชกา รตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการรอบ  ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไ ปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว  
     ๓) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด  
   ๔) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
   ๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน  เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  
การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 

 
***********************************************   

 
                           ล าดับที่ ๓      ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
หลักการและเหตุผล  
        องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การ
ดําเนินงานตาม 
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                            ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่  ผิดพลาดและลดค วามเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่   ตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ใน
การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้  หน่วยงานผู้เบิก /หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่
ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วง
ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง .แล้ว แต่ สตง .ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะ
ล้างข้อทักท้วง ก็ จะ ดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน 
นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวน
และดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ  ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ก รณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน 
ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้า งตนเอง  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๕ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   ๒) เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
พื้นที่ด าเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
ระยะเวลาด าเนินการ      ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    
งบประมาณด าเนินการ       ไมใ่ช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   ๒) องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเ อง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
 

************************************************************   
 

                              ล าดับที่ ๔     ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
หลักการและเหตุผล  
              กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
มีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง  กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรว จสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มี
หน้าที่สําคัญ  ดังนั้น องค์ การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ  ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค ์ 
    เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกล ไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
     การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
พื้นที่ด าเนินการ      องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ     ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิ บัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
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   - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA  
ระยะเวลาด าเนินการ         ๔ ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จากหน่วยงานภาครัฐ  และองค์กร
อิสระ   
 

**********************************************************  
 

                       ล าดับที่ ๕    ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
หลักการและเหตุผล  
         ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเ ปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือ
แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจํา องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   รวมถึงจัดทําคู่มือ  ดําเนินการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   ๒) เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับ แจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
พื้นที่ด าเนินการ      องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   ๒) จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   ๓) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดํ าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
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                              ๔) เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป 
หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก  กระบวนการ
และข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
ระยะเวลาด าเนินการ       ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ            สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์             เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

**************************************************************   
 

                               ล าดับที่ ๖     ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

หลักการและเหตุผล  
            สืบเนื่ องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นกา รสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ  มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่  ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗  ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิ ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   จึงได้
จัดทํา  มาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอ บขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ  ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 



88 
 

                          ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยส อดส่องและเฝ้า
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ  ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้า งตามภารกิจและลูกจ้าง  ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๒) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
เป้าหมาย  
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  บุคลากร
ทางการศึกษา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง    
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจา รณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   ๓) กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแล ะประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ  ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   ๔) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ            
ภายใน ๗ วัน  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานนิติกร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
เจ้าหน้าที ่

***************************** 
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ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.๑  จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

 

                             ล าดับที่ ๑        โครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี  ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส  อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน  เข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองโดยมีงานนโยบายและแผ น สํานักปลัด 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน  สามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   ๒) เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
เป้าหมาย/ผลผลิต    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จํานวน ๑  แห่ง  
พื้นที่ด าเนินการ   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
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   ๓) มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด  
   ๔) มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๕) มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๖) มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   ๗) มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ          สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  

************************************************ 
 
 

                               ล าดับที่  ๒         ชื่อโครงการ : กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง” 
หลักการและเหตุผล  
   อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ  มาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้ องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การม ีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ขึ้น  
   ๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
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   ๓) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    - ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    - ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    - ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
เป้าหมาย  
   ๑) จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑ แห่ง  
   ๒) ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จํานวน ๑ ชุด  
   ๓). ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและ
การับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จํานวน 
๑ ฉบับ  
   ๔) แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน ๑ ฉบับ  
พื้นที่ด าเนินการ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีการด าเนินงานโครงการ  
   ๑) จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   ๒) เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
   ๓) จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๕๖ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ 
   ๔) จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
   ๕) จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
   ๖) จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด    
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  เป็นต้นไป ณ สํานักงานองค์ การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง   
งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ณ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   ๒) มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
   ๓) มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ    
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******************************************************** 
                              ล าดับที่ ๓    ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิ ภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ี  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 
๒๕๔๐  มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ  ราชการว่า “บุคคลย่อม
มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้
ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้  สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  การ
เปิดเผยข้อมูลข่าว สารขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบ ลนิคมสร้าง
ตนเอง  มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม นําความ
โปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ  
ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถ
ขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบล กับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส ในการทํางานและมี  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป้าหมาย/ผลผลิต   ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน ๑๐๐ คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๕ คน, ตัวแทน
หมู่บ้าน จํานวน ๘๕ คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
 วิธีด าเนินการ  
   ขั้นตอนที่ ๑ สํารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร  
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   ขั้นตอนที่ ๓ ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้  
   ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ    ไม่มีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม  ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

***************************************************** 
 
มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ ๑        โครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานา จหน้าที่ แผนงาน โครงการ  และอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย ” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน  
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   ๒) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   ๓) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 
๑๐  ประเภทขึ้นไป  
พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   - แผนการดําเนินงาน  
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   - แผนอัตรากําลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
ระยะเวลาด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ )   
งบประมาณด าเนินการ    ไม่มีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    

******************************************************** 
 
                    ล าดับที่ ๒   โครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 

พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก  ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนภายในเขตตําบล  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
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วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น  
                   และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลั ง ผ่านทางเว็บไซต์ของ  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ส่วนการคล้ง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์    ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

********************************************************* 
                        ล าดับที่ ๓    โครงการ : มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๗ และมาตรา ๙
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ  และอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  จึงได้ตระหนักและเห็นควา มสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ  ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผย แพร่ข้อมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   ๒) เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   ๓) เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
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วิธีด าเนินการ     จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน  ได้แก่ 
   - บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ร้านค้าชุมชนตาม
ชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย /วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว /รถกระจายเสียง /หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี      
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์ /เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น      
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

**********************************************************   
 

      ล าดับที่ ๔    โครงการสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการดําเนินงานผ่านสื่อการ  ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา  สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลา อันจํากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้อง
ปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม /โครงการของ  องค์การบริหารส่วนตําบลให้
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม /โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการ
สร้าง ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเ ข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลจึงจําเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิค
และวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้
ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
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วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ, สื่อ Social network ผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   ๒) เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  อย่างถูกต้องและโปร่งใส  
   ๓) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง   
   ๔) เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
   ๕) เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
   ๖) เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  สื่อมวลชนและประชาชน  
เป้าหมาย  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
   ๑) จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
   ๒) จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
   ๓) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน  
   ๔) จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๕) จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
   ๖) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน    
   ๗) จัดทําของที่ระลึก  
   ๘) ป้ายประชาสัมพันธ์  
   ๙) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   ๑๐) จัดทํา spot  
   ๑๑) เสียงตามสาย  
   ๑๒) อ่ืนๆ   
พื้นที่ด าเนินการ ในเขตเองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) เสนออนุมัติโครงการ  
   ๒) ดําเนินการประชุม  
   ๓) มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ  
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   ๔) ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
   ๕) ติดตามและประเมินผลโครงการ  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ    ไม่มีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ  ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
         - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

********************************************************** 
 

มิติที่ ๓    การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
๓.๒  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ล าดับที่ ๑      โครงการจัดเวทปีระชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกค รองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางาน  ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน /ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน  ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน ตําบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ดําเนินการจัด  
โครงการจัดเว ทีประชาคมแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี   ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม สร้างตนเอง  ประจําปี พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการ
นําเข้าบรรจุไว้ในร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  จึงได้จัดให้มีโครงการจัดเวทมีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ขึน้  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐ านที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
   ๒) เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
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   ๓) เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
   ๔) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
   ๕) เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
   ๖) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๒๒ หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  สําหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงาน
ของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
พื้นที่ด าเนินการ ศาลาประชาคมหมู่ท่ี ๑-๒๒   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) เสนอขออนุมัติโครงการ  
   ๒) ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  ๓) ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๔) จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
   ๕) ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,  ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   ๖) จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  

           ๗) จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
   ๘) จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๙) ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ   จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน             
จํานวน ๒๒ หมู่บ้าน  ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน   ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
งบประมาณด าเนินการ        ๔๐,๐๐๐.- บาท  
ผู้รับผิดชอบ    งานนโยบายและแผน สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น  
   ๒) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
   ๓) ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
   ๔) ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   ๕ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
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   ๖) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

*******************************************************    
                            ล าดับที่ ๒    โครงการ : การด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมระดับต าบลรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการ
ประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน   ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงาน
ด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ  ต้องการของ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงมีการจัดตั้งศูนย์ ยุติธรรมระดับตําบลรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   ๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง   
  ๓) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเองกับประชาชนในพื้นท่ี  
เป้าหมาย  
   ให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่  เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่  กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต ามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   ๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   ๓) นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
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   ๔) แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
ระยะเวลาด าเนินการ     ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – 
๑๖.๓๐ น.  โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   ๑) สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   ๒) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๙๕๖๔๕๓  ทางโทรสารหมายเลข  ๐๔๔๙๕๖๔๕๓ 
   ๓) ทางเว็บไซต ์ 
   ๔) ทางไปรษณีย์  
งบประมาณด าเนินการ     ไมใ่ช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานนิติการสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ  สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   ๒) สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   ๓)  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน  

****************************************************************    

ล าดับที ่๓    โครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
          ศูนย์บริการ ประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้าน
การบริการ  เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภ าคตาม
รัฐธรรมนูญของ  ประเทศไทย  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง  ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
   ๒) เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  
   - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   



102 

 

ระยะเวลาด าเนินการ      ๔ปี  (ปีงบประมาณ ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๔) 
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ   งานนิติการสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน   

*****************************************************************   

ล าดับที่ ๔      โครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนที่  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
       องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการ
ประชาชน และมีเป้าหมายให้มีกา รบริการประชาชนในด้าน  ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า  ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่
จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทํา  โครงการ 
อบต .เคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  ดําเนินการให้บริการ  ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใ นอํานาจ
หน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย  เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด  ร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
   ๒) เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   ๓) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  กับประชาชนในพื้นท่ี  
เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
    นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ออกไป
ให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนหมู่บ้านในเขตตําบลนิคมสร้างตนเองทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พื้นที่ด าเนินการ  
   กําหนดให้ออก อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับก ารประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  



103 

 

 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   ๒) จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
   ๓) ประสานงานกับทุก ส่วนทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ท่ีจะนําไป
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   ๔) กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
   ๕) ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
  ๖) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่    
   ๗) นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
   ๘) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ระยะเวลาด าเนินการ  กําหนดออกให้เ อบต .เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ในเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี  
งบประมาณด าเนินการ     จํานวน   ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง    
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตตําบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว  ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเองอย่างทั่วถึง  
   ๒) ประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตตําบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
อบต.ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของตําบล และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน  
 

***********************************************************   
 

                ล าดับที่ ๕     โครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
              องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน  สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่  เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุ
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เดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง สํานักปลัดจึงมีหน้าที่เร่ง  ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
   ๒) เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
   ๓) เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  
เป้าหมาย  
   รับแจ้งเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
   ๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
   ๓) รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง   
   ๔) ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
    ๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๗ วัน นับแต่วันรับแจ้ง  
ระยะเวลาด าเนินการ  
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข/์ ร้องเรียน ได้แก่  
    ๑) ไปรษณีย์       ๒) โทรศัพท์  
    ๓) โทรสาร        ๔) เว็บไซต์  
    ๕) เฟสบุ๊ค  
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทํ าให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม  ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
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   ๒) สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องท่ีป ระชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
   ๓) ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๗ วัน 

****************************************************** 
 

                               ล าดับที่ ๖     โครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี  การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รั บ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๗ วัน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   ๒) เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   ๓) เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
เป้าหมายการด าเนินการ     ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๗ วันทําการ  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   ๒) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  

*************************************************** 
               ล าดับที่  ๗       โครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   
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หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๑   องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กําหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ในฐานะองค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มี
องค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
                    องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  โดย งานนโยบายและแผน   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองข้ึน  
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต .และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ  จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลนิคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเองกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
เป้าหมาย/ผลผลิต  

     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
จํานวน ๑๐ คน  

พื้นที่ด าเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
 วิธีด าเนินการ  
   - จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ระยะเวลาด าเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเองจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง  ตําแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  แทนกรรมการฯ 
ที่ครบวาระการดํารง ตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิ คมสร้าง
ตนเอง   
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง  ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต  
 

************************************************************** 
 

                   ล าดับที่ ๘    โครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นสําคัญ  จึงควรให้คณะกรรมการ ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้าง
แผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ  แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือ
ต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง ” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเ ปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้  
ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การทําโครงการแก้ไข  ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ ไขปัญหาที่ตอบ  มนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนาอย่างมี  เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ  ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจ
ด้วยตนเองได้  
เป้าหมาย   ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
   ๒) ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
                ๓)  ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ  
  ๔)  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ระยะเวลาการด าเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ    ไม้ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่ มีอยู่
ได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่า
เทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ  ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 

***********************************************************   
                     ล าดับที่ ๙   มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง”  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม ) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ  มาตรการการป้องกันการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ เทศบาลตําบลหนองสรวง ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม ) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน  องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทํา
หน้าที่อย่างถูกต้อง  
เป้าหมาย    ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน  
วิธีการด าเนินการ  
   ๑) ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  อย่างแข็งขัน  สําหรับการทํางานของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ในหลา ยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น  
กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
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   ๒) มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ระยะเวลาการด าเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักปลัด  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
  ๒) ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

********************************************************* 
 
                    ล าดับที่ ๑๐    กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนิคมสร้างตนเอง   
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
        ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริ หารส่วนตําบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบล สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย  หรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือนําผลที่ ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของ อบต.ต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตํา บลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้จัดทํากิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล  มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึง ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
 
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
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   ๒) เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
  ๓) เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้อง ถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง   
เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
   ๒) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
   ๓) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
   ๔) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง จํานวน ๗ คน ประกอบด้วย  
    (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน  
    (2) ผู้แทนสมาชิกสภาฯ ๒ คน  
    (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน  
    (4) ปลัด อบต. เป็นกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหน้าสํานักงานปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
    (6) นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
     ๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี    
     ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง  ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ  ดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
     3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  
     ๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
มอบหมาย  
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   ๕) ประชุมคณะกรรมการ /คณะทํางานและเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   ๖) การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
   ๗) การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
   ๘) จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  พร้อมตัวชี้วัด  
   ๙) การติดตามและประเมินผล  
   ๑๐) การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

     ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

*******************************************************************  

                        ล าดับที่ ๑๑  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด ๕และ หมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   ๒) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   ๓). การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของ
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน /ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ  
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕และหมวด๗ 
แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
วัตถุประสงค ์ 
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   ๑) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  
   ๒) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
เป้าหมาย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการโครงการ  
   ๑) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี 
   ๓) รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์      เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทํา
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้   

 

******************************************************* 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 

 
           มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
        ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ก าหนด  
                            ล าดับที่ ๑   โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ  เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยัง
ถือเป็นส่วนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา  อย่างเป็นขั้นตอน
ที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ัง
ยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทํ าแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะ
ทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป  ตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภ ายในตามระเบียบ คตง . ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
   ๒) เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๓) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   ๔) เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   ๕) เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
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เป้าหมาย/ผลผลิต      พนักงานองค์การบริหารส่วนตํา บลนิคมสร้างตนเอง  ทุกหน่วยงาน พนักงานครู 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
 
พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีการด าเนินการ  
   ๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   ๒) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและ  ความสําคัญของเรื่ องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงาน  ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบีย บ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  
   ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ /หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   ๕) รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
ระยะเวลาการด าเนินการ     ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น  
   ๒) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   ๓) การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   ๔) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง   

***************************************************************************************************  
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                            ล าดับที่ ๒     โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้  
                                   หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ  ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง   
   ๒) เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้องค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   ๓) เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
เป้าหมาย/ผลผลิต     ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
พื้นที่ด าเนินการ      ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   ๓) ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   ๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒  
   ๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทํารายงานการ  ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
ระยะเวลาการด าเนินการ       ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) 
งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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   ๒) ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   ๓) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  

************************************************************************   
 

ล าดับที่ ๓   โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
       ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ  ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการ
ของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดี ตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ 
ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้าน
การเงินและบัญชี  และการปฏิบั ติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อน
ภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการ
ควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ  หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่  
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง  กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม
สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการประเมินและการบริหารความ
เสี่ยงการค วบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม  ภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทาง
ในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ  ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง  ขึ้น  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด  และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ช้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือ
ผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
   ๒) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
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   ๓) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ  ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ  ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์ 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมก ารตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖     
   ๒) ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
   ๓) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล  
   ๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง/ ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   ๑) การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   ๓) มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   ๔) การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   ๕) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
   ๒) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดําเนินการแก้ไข  
   ๓) ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
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   ๔) มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
****************************************************************************** 

 
                                ล าดับที่ ๔     โครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบ
ควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน  การบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้น  ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ  ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจั ดให้มี
กิจกรรมการควบคุมท่ีมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตาม  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิ ดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ  ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
   ๒) เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือ บริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุม  ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  
   ๓) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
พื้นที่ด าเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
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 วิธีด าเนินการ  
   ๑)ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง  (ระดับองค์กร ) จัดส่งรายงานแผนการ  ปรับปรุงการควบคุ มภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุก
ส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
   ๒) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองนําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงาน
ผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม  ภายในของส่วนราชการ 
(ระดับส่วนย่อย)  
   ๓) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองรายงานผลการ
ดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ ๓) พร้อมปัญหาอุ ปสรรคต่อประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   ๔) คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเองประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่า
มีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
   ๕) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
 ระยะเวลาด าเนินการ      ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   ๒) มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   ๓) มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด 

**************************************************************   
 

                   มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตาม ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
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                      ล าดับที่ ๑   โครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะกําหนด  หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ  บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย  เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเองเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็น ธรรม  
   ๒) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํ ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย  
เป้าหมาย/ผลผลิต    พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล  
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้ง  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
     - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก .อบต .
จังหวัดอ่ืน รวมถึง  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  
    – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
    - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง    
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                - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อน  
   -  ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่อง ค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด)   
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ได้ดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ /
เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก .อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในตําบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อน ตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน  
                - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการป ระเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ /การเลื่อนตําแหน่ง คณะกรร มการพนักงานส่วนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด ) จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน  วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)   
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
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   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอ งการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น  เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประก อบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อ สงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที ่ไม่เป็นธรรม  
   - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน  
 ระยะเวลาการด าเนินการ    ๔ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็ น ๕ ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
   ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้   
 

******************************************************   
                   ล าดับที่ ๒    โครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง  ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้อ งทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มี
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การทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   ๒) การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้ 
   ๓) ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   ๔) ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทํางานขององค์กร  ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้  ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน  ตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
ระยะเวลาด าเนินการ    ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๒) มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   ๓) มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
 

*********************************************************** 
                     ล าดับที่ ๓     โครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
รับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
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หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                      การเบิกจ่ายเงินขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจร
การบริหารการเงินการคลังขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนํา
ฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเ พ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงาน  ให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ  ตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผล
ให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง จึงได้ริเริ่ม
กิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ 
                              ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
รับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ 
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีการด าเนินการ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
   - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ  
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
   - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ให้ประชาชนทราบ
ทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ตัวช้ีวัด มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน  
ผลลัพธ์  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  ทําให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

*****************************************************************************   
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                          ล าดับที่ ๔    โครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
                           องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเองเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิด
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ  รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ  บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖  จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ 
                          ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก  การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก  ขึ้น เพื่อกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ  
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
               ๒) เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง  ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
เป้าหมาย   ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
วิธีด าเนินการ  
   ๑) คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
   ๒) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ .ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้ าร่วมเป็น  กรรมการ แต่ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง ให้
ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป  อย่างซื่อตรง โปร่งใส 
โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
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   ๓) จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่ อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานพัสดุ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง 
ผลลัพธ์    จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

************************************************************************  
 

                            ล าดับที่ ๕   โครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความสําคัญที่จะบริหารสัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่  กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม
งาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ .อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๔๘ 
รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. ๒๕๓๕  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจ  เงื่อนไข
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้ งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความ
เสียหายต่อ อ .อ.ป. หรือบุคคล  อ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูก
ฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง เห็นถึงความสําคัญของการตรวจ
รับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเ ชิญ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงาน
จ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  
วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เป้าหมาย คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

     พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
   ๒) จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
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   ๓) ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ผลลัพธ์  คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

*****************************************************************   
 

     มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

                  ๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
                   ล าดับที่ ๑ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
       ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์  ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  เสนอ
เท่านั้น หากแต่เกิด จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่าง  ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด  ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้กา รแก้ไข
ปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบ  
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด  ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระทําผิ ดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและห นี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
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ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ  สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรั พย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบ  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้  ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   เพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ๒) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตํา บลนิคมสร้างตนเอง   มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
   ๓) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีความรู้
ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง  ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน รวมตาม
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
   ๔) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ  ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภา ฯ 
จํานวน ๔๔  คน รวม ๔๘ คน  
พื้นที่ด าเนินการ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   ๒) ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้ารับการ
อบรม  
   ๓) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   ๔) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
ระยะเวลาด าเนินการ          เดือน มิถุนายน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 
งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานนิติกร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้ างตนเอง  ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
              ๒) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   ๓) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  มีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
      ๔)ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

***************************************************************************************   

                      ล าดับที่ ๒    กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อก ารพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล  ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่  ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง  ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็ นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบ ริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   ได้ดําเนินการ 
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่  เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงา นและ
สามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  
   ๒) เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   ๓) เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
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เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จํานวน ๔๔ คน  
พื้นที่ด าเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
วิธีการด าเนินการ  
   ๑) ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
และหน่วยงาน  ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
   ๒) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภา  ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
สํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
   ๓) แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึก อบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   ๔) ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ทราบ  
 ระยะเวลาด าเนินการ     ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ผลลัพธ์  
   ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
   ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
   ๓) การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
ตัวช้ีวัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   จํานวน ๔๔ คน ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

********************************************************************** 

                     ล าดับที่ ๓  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
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                             เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  
จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม 
เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   ๒) เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
   ๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จํานวน ๔๔ คน  
พื้นที่ด าเนินการ ณ. สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ 
   ๑) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
   ๒) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการ  ต่างๆ กา รแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   ๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ผลลัพธ์  
   ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   ๒) การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

**************************************************************************************** 

 
 ล าดับที ่ ๔     กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น  
                            ได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้า ที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง  แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย  อํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบล
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ  ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ ายบริหาร 
และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน  
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทํางาน  
   ๒) เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
   ๓) เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

     เป้าหมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  จํานวน๔๔ คน  
พื้นที่ด าเนินงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินงาน  
   ๑) แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   เป็นคณะกรรมการร่วมใน
การปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
     - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
จํานวน ๒ คน 
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔ คน  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน ๔ ศูนย์                
รวม ๘ คน  
   6.2 สมาชิกสภาที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้า งตนเอง   เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
ระยะเวลาด าเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ผลลัพธ์     การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  
 

****************************************************** 
 

         มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
                         ล าดับที่ ๑   โครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิ
บาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ  บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
วัตถุประสงค ์ 
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนิคม
สร้างตนเอง   
พื้นที่ด าเนินการ      องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือ ตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัป
ชัน  
   ๒) เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

    ระยะเวลาด าเนินการ ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานนิติการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชันได้  
   ๒) มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัป
ชันในระดับองค์การบริหารส่วนตําบล 

************************************************************  
 

                  ล าดับที่ ๒         โครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
        ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี  ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

 วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   ๒) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินการ  
   ๑) ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
   ๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณสี่แยกไปโรงน้ําตาล/สามแยกสายเมนต์ ๑  
   ๓) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   ๔) บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   ๕) เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   ๖) ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
ระยะเวลาด าเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ จํานวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑) จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
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   ๒) นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   ๓) บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

************************************************** 
             ล าดับที่ ๓   โครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. ๒๕๓๗ ( แก้ไขเพ่ิม เติม พ .ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ 
๖)  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีภารกิจหน้าที่ที่  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
                      การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการ สร้าง
จิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่า
จะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   มีภารกิจหน้าที่
ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ  ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น  โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค  ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม  รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่ น องค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํา
มาตรการส่งเสริมและพัฒนา  เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค ์ 
   ๑) เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   ๒) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต  
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   ๓) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง   
เป้าหมาย  
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลนิคมสร้างตนเอง   เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น  เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
สถานทีด่ าเนินการ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
วิธีด าเนินงาน  
   ๑) แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
   ๒) จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่ วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
   ๓) เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง  ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
   ๔) ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
   ๕) ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
ระยะเวลาด าเนินการ     ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานนิติการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง   
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
     ๑) ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
   ๒) ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
   ๓) ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
นิคมสร้างตนเอง   
 

******************************** 
 

 


