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๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้ององกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระ
กระจายอ านาจลงสูงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าใหแ้นวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเปน็ ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรปูแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวขอ้งเป็นห่วงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแกเ่จ้า 
หนา้ที่เพ่ือให้ตนเองไดร้ับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รปูแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การผูกขาด 
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไดไ้มเ่พียงพอตอ่รายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชนส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตน่ายกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

 ** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ ๗u  McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวา่เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณะของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณะคอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป็น 
เครื่องมือทีใ่ช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคก์รเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่าปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มปีัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยไดแ้สดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้อง
องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้ององกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ององ
กันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต้ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซ่ึงเป็น
สังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท า
ให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได ้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวาวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคา่นิยมและ
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วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไวhด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวาวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ององกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโป่รงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หนา้ที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้ององกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้ององกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รปูธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ององกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโป่รงใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้ององกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการป้ององกนัและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรปูธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้ององกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
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ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้ององกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโป่รงใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้อง
องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตทีเ่ข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาโปร่งใส  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ต้านการทุจริต” 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
ซึ่งจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นมิติใหม่ที่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินการของ
องค์กรได้ทุกข้ันตอน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พันทกิจ      
  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่       
ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรม  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชน” 

ค าอธิบายพันธกิจ 
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 การป้องกันการทุจริตในระยะ  ๔  ปีข้างหน้า  จะเริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ  
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง  ต่อ
สังคม  และประเทศชาติไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต  ปลูกฝังและปลุกจิตส านึกให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรม  บริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่น  การท างานมีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  และมี
กลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  
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ส่วนที ่๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี๒๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๑.การสร้าง 
 สังคมที่ไม่ต่อ 
 ต้านการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก 
และตระหนักแก่บคุลากร
ทั้งราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการ 
เมืองสภาท้องถิน่และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปก 
ครองสว่นท้องถิ่น 
 

(๑) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(๒) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จรยิธรรม แก่ ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ป ฏิบั ติ ง าน ต ามป ระมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
(๔) มาตรการ“เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการตอ่ตา้นการ
ทุจริต” 
(๕) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(๖) มาตรการ “จัดท าคู่ มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 
(๗) โครงการพัฒนาบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 
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- 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
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๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึก 
 และตระหนักแก่ประชา 
ชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิน่ 
 

(๑) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลก
ร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒ ) โค รงก ารส่ ง เสริม ก าร
เรียนรู้และประกอบอาชีพ
ต า ม ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
๓) โครงการอนุรักษ์พันธ์พืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
   
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
๒๐,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ป๒ี๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 ๑.๓ การสร้าจิตส านึก

และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็ก ศพด.องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็ก ศพด.องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม 
“ส่งเสริมการเรียนรูป้รัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓) โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
๔) โครงการอบรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

 

 รวม มิติที่ ๑  ๓ มาตรการ – กิจกรรม 
๑๐ โครงการ 

๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐ ๑๙๕,๐๐๐  

 ๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกนัการ 

  ทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อตา้นการทุจริตของ 
ผูบ้ริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง 
ต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหาร 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

- - - 

 
 
 

- 

 
 

 

๒.๒ มาตราการสร้าง
ความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(๑) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(๒) มาตรการออกค าสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(๓ ) กิ จก รรม  “สร้ างค วาม
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” 
(๔) กิจกรรม “ควบคุม 
การเบิกจ่ายเงินตาข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี 
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี๒๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ป๒ี๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

   
 

(๕) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
(๖) กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใส
ในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ” 
(๗) โครงการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร
ด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง 
(๘) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบรกิาร
ประชาชนเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
(๙) โครงการจา้งส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
 (๑๐) กิจกรรมการใชบ้ัตร 
คิวในการติดต่อราชการ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการบรหิาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

(๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
(๒) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(๓) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
(๔) มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตคิวบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 ๒.๔ การเชิด 
  ชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บคุคล
ในการด าเนิน
กิจกรรมการประ 
 พฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

(๑) กิจกรรมพ่อ – แม่ดีเดน่ 
(๒) กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชู
เกียรตแิก่บคุคลหนว่ยงานองค์กร
ดีเด่น ผูท้ าคุณประโยชนห์รือเข่า
รว่มในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 (๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผูป้ฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 
- 
 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
 
- 

- 
- 
 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี 
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป๒ี๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ป๒ี๕๖๓ ป๒ี๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณี
ไดท้ราบหรือ 
รับแจ้งหรอืตรวจ 
สอบพบการทุจริต 

(๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
(๒) กิจกรรม “การจดัท า 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคก์ารบริหารสว่นต าบล 
(๓) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ 
ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล 
(๔) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและ
องคก์รอิสระ” 
(๕) มาตรการ “แตง่ตัง้ผูร้บัผิด 
ชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
(๖) มาตรการ“ด าเนินการเกี่ยวกบั
เรื่องรอ้งเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจา้หน้าทีข่ององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
I;รวม 

รวมมิติที่ ๒  ๙ มาตรการ ๑๓กิจกรรม 
๒ โครงการ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี๒๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีสว่นรว่มของ
ภาคประชาชน 

 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในชอ่ง 
ทางที่เป็นการอ า 
นวยความสะดวก 
แก่ประชาชนไดมี้ 
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัต ิ
ราชการตามอ า 
นาจหน้าที่ของ 
องคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได ้
ทุกขั้นตอน 
 

 

(๑) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อ 
มูลข่าวสารขององคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง 
ขึ้น 
(๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัด 
ตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของ 
องคก์ารบริหารสว่นต าบล” 
(๓) กจิกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
(๔) มาตรการ “เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
(๕) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด่านการเงิน  การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง” 
(๖) มาตรการ “จัดให้มีชอ่งทาง 
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าว 
สารขององค์การบริหารสว่นต าบล” 
(๗) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
(๘) โครงการให้ความรู้เรื่อง 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกบั อปท. ให้กับประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 

 

 

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและตอบ 
สนองเรือ่งรอ้ง 
เรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

๑) โครงการสง่เสริมการจัดท า
และทบทวนชุมชน 
(๒) การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ององค์การ
บริหารต าบล 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี 

มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี๒๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ป๒ี๕๖๔ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
   (๔) โครงการอบต.เคลื่อนที ่

(๕) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รบัทราบ 
(๗) โครงการจัดท าเวทีประชาคม
ต าบล 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

 ๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบรหิาร
กิจการของ
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

(๑) มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรม 
การสนับสนุนการจัดท าแผน 
พัฒนาต าบล 
(๒ ) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคมต าบลประจ าปี 
(๓) การสง่เสริมและสนับสนุนการ 
จัดท าแผนชุมชน 
(๔) มาตรการแตง่ตั้งตัวแทนประชา 
คมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานจา้ง 
(๕) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีอง
องคก์ารบริหารสว่นต าบลช่อระกา 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 รวมมิติที่ ๓ ๖ มาตรการ ๗ กิจกรรม  
๕ โครงการ 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  

๔. การเสริม 
สรา้งและปรับ 
ปรุงกลไกใน 
การตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ 
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและราย 
งานกาควบคุม 
ภายในตามที่
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 

 

(๑) การจัดท าแผนการตรวจ 
สอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
(๒) การจัดท ารายงานการควบคมุ
ภายใน 
(๓) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
(๔) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลชอ่ระกา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ ๔ ปี 
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี๒๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๒ การสนับ 
สนุนให้ภาค
ประชาชนมีสว่น 
รว่มตรวจสอบ 
การปฏิบัติหรือ 
การบริหารราช 
การ ตามช่องทาง 
ที่สามารด าเนิน 
การได ้
 

 

(๑) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตง่ตั้ง การโอน ย้าย 
(๒) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้บัทราบ 
(๓) กิจกรรมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรบั 
การจา่ยและการใช้ประ 
โยชน์ทรัพย์สินขององค์การบรหิาร 
ส่วนต าบลช่อระกา 
(๔) กิจกรรมการจัดหาคณะ 
กรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก 
ตัวแทนชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๔.๓ การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาทอ้งถิ่น 
 

 

(๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(๒) กิจกรรมการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
(๓) กิจกรรมสง่เสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
(๔) กิจกรรมการมีสว่นร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๒,๐๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๒,๐๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 13 
              องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 
  

แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจรติ ๔ ปี 
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ป๒ี๕๖๓ ปี๒๕๖๔ หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๔ เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคสว่นเพื่อ
ต่อตา้นการทุจริต 
 

 

(๑) มาตรการเฝา้ระวังการ
คอร์รัปชัน่โดยภาคประชาชน 
(๒) กิจกรรมการติดป้าย 
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเหน็การ
ทุจริต 
(๓) มาตรการการสง่เสริมและ
พัฒนาเครือข่ายดา่นการป้องกนั
การทุจริต 

- 
 
- 
 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 

- 
 

- 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

 

 รวมมติที่ ๔ ๓ มาตรการ ๑๐ กิจกรรม 
๑ โครงการ 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  
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มิติที ่๑ 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

๑. ชื่อโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก่
ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทีเ่ป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอน
ความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก่ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มงวดจริงจัง พรอ้มทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
ความชอบธรรม ความโป่รงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบ ด้วยหลักความชอบธรรม  (Legitimacy) หลักความโป่รงใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ ได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโป่รงใสส าหรับหน่วยงานหรืองคก์รใดๆ จะต้อง
ค านึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดไีด้ต่อไป 
 

  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงจัดท า
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได ้
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 ๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ๔๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม  และ
จริยธรรม 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได ้
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองคค์วามรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๒ . ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา 
๒. หลักการและเหตุผล 
    ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตส านึกของบุคคล น้อยนักที่จะ
เห็นว่าเป็นปัญหาหลักส าคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหาจริยธรรม ไม่
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้  ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีความ
สลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแตกแยกจนท าให้คนไทยไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดดี
ชั่วได้  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตส านึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพ
และสังคมคุณธรรมให้สามารถต้านทานต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน   
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้เล็งเห็นความส าคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุน  สร้างค่านิยม
ของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้ตระหนักในการเป็นเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่ดีต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับ
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ซ้อน  โดยมุ่งประสงค์ให้ทุกคนเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานที่ดี  มีเกียรติ  และศักดิ์ศรีความเป็นพนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง  รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  ยึดมั่นในคุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนัก
ในคุณความดีและกฎแห่งกรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
มีคุณธรรม  จริยธรรม  การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑)  การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
  ๒)  ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๔)  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๕)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  ดังนั้น  จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  รวมทั้ง  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น   
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  ๓.๔ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน   
๔. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ  ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  
และจริยธรรม  และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๔๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา๑๐. 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด  และต้องได้รับผลการประเมินไมต่่ ากว่าร้อย
ละ ๗๐ 
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ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา
เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต  และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
๓. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ๙  ประการ  ได้แก่   

 ๑.  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒.  มีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 ๓.  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔.  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
 ๕.  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖.  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 ๘.  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๙.  ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 นอกจากนี้  ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล

เรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลง
วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา ” ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส   มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 18 
              องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 
  

 ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร ใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ   อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  (๘)๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
 
๔. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโป่รงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถ
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แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ององกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรปูธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกล้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจา้งประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 
 ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง  
เครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหค้วามรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนใหกั้บบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไมรู่้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่
กลับตัดสินใจปฏิบัติหนา้ที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ทีเ่จ้าหนา้ที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐ
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ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
ก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคก์ร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหนา้ที ่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึง
ได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้งเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโป่รงใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานประจ า และพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไมยุ่่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๖. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง
และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ 
ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซ่ึงสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคูม่ือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้ององ
กันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหนา้ที่ในภาครัฐ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจไดศ้ึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตน
ในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลไดต่้อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมคีูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือป้ององกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี(ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นิติการ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อป้ององกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗.ชื่อโครงพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  และ
รายงานการกระท าที่มีการฝ่าผืนประมวลจริยธรรม เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการบังคับการให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความส าคัญในทุกภาคส่วนของสังคมไทย 
ในอันที่จะร่วมผลักดันให้เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในทุกระดับ ทั้งในส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจพื้นฐานในการให้บริการประชาชน  เป็นส าคัญ 

จากหลักการเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการและประชาชน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน และด ารงตนอย่างมี
ความสุขทั้งในครอบครัวและองค์กร 
๓. เป้าหมาย 
 - คณะผู้บริหาร อบต.ช่อระกา สมาชิกสภา อบต. ช่อระกา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป     
๔. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดช่อระกาวราราม  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
๕. วิธีด าเนินงาน 
 ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
 ๒.  ศึกษาและประสานสถานทีฝ่ึกปฏิบัติธรรม 
 ๓.  ขออนุมัติโครงการ 
 ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 ๕.  ด าเนินการอบรมตามก าหนดการและสถานที่ในโครงการ 
 ๖.  ติดตาม  สรุปผล  รายงานการด าเนินงานตามโครงการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลา ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา   
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๘. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง  องค์กร  และสังคมส่วนรวม  
   ๒. ผู้มาใช้บริการได้รับบริการที่ดีตามหลักการประมวลจริยธรรมขององค์กร  
 ๓. คณะผู้บริหาร  ที่ปรึกษานายก อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ที่เข้ารับ
การอบรมสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้มาใช้บริการทราบได้  
๑๐. การประเมินผล 

แบบสอบถาม /  การสังเกต  /  การสัมภาษณ์ 
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลช่อระกา  
๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม้ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศท่ีไมเ่คยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไมท้ าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก่ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับกาซคาร์บอนได้ออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูก
ต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลช่อระกา ประจ าปี ๒๕๖๐” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน
วโรกาสมหามงคลดังกล่าว 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
สาธารณ์ประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก่ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
ต าบลช่อระกา 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อน
แก่ประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน  ๒๕๐ ต้น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด าเนินงาน 
 ๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกต้นไม่ 
 ๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
 ๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.๒ ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 ๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 
 
๑.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงาน
ตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่
มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและ
ยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น 
ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้
น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลช่อระกา   
 ๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบลช่อระกา   
 ๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 ๓.๔ สามารถน าเห็ดไปแปรรปูเป็นสินค่าต่างๆ 
 ๓.๕ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลช่อระกา   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 ๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 ๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรปูเห็ด 
 ๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 ๑๐.๔ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 ๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๓. ชื่อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้มีพระราชด าริให้ด าเนินกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวม    
พันธุกรรมพืช  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  วางแผน
พัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแนวทางที่ต าบลช่อระกา จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ การจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยน าพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ท าอย่างไรให้ชุมชน 



                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 26 
              องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 
  

มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” 
การนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน วัด ในต าบลช่อระกา เห็นพ้องต้องกัน ที่จะร่วมสนอง
พระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ด าเนินกิจกรรมตามศักยภาพความ
พร้อม และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลช่อระกา” เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง 
สู่เศรษฐกิจพอเพียง  เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต าบลช่อระกาและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือให้ความรู้และด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา

ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ) 

๓. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง 
วัฒนธรรมภูมิปัญญา ต าบลช่อระกา 

๔. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลช่อระกา” 
๔. เป้าหมาย  

- นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา, ผู้น าชุมชน,ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงานส่วนต าบลและประชาชน
ต าบลช่อระกา    
๕. วิธีด าเนินการ  

๑. ขออนุมัติโครงการฯ 
๒. ให้ประชาชนและบุคลากร อบต. ช่อระกา  
๓.  ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ 
๔. ประเมินผลผู้เข้าอบรมโครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

๖. กิจกรรมโครงการ/ด าเนินการ  
๑. บรรยายความส าคัญและความเป็นมา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
๒. บรรยายแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
๓. แบ่งกลุ่มด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา  ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

๙. งบประมาณ  
๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
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๒. ได้ทราบแนวทางการปฏิบัติและด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และ
สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว) ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ  ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

๓. ได้จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมภูมิต าบลช่อระกา 

๔. จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลช่อระกา 
๑๒. การติดตามประเมินโครงการ  
                ๑. แบบประเมิน/สังเกต/สัมภาษณ์ 
 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๒. หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็น
ปัญหา    ที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคน
ในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  
โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พุทธศักราช  
๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  
คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา  
๒๕  ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
ต าบลช่อระกา  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่
ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่
ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้รักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึง
สังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรปูแบบ 
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 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
๔. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กศูนย์พัฒนาต าบลช่อระกา จ านวน  ๗๔ คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาปรับใช้กับ
ตนเอง และสังคมส่วนรวมไดอ้ย่างมีความสุข 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
 ๕.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๕.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาและวัฒนธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนไดร้ับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไมย่อมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
๒. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าลบช่อระกา 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต้วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของ
ชาติ  
  ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความ
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เป็นไทย ท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กซ่ึงเป็น
อนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลช่อระกา (กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็ก เป็นการสร้างภูมคิุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส า นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ 
และแก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ )พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) 
จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓มาตรา ๖ ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร้างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
 ๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
เกิดข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
 
 
๔. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ศูนย์พัฒนาเด็กต าบลช่อระกา จ านวน  ๗๖ คน 
เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
๕. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๕.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๕.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
 ๕.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๙. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เด็กสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
 ๑๐.๒ เด็กมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตไดอ้ย่างสมดุลท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้
 ๑๐.๓ เด็กเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 
๓. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๒. หลักการและเหตุผล 

 ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
เกิดขึ้นในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม เศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม 
และสิ่งส าคัญพบว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น มองปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นตัวตั้ง เมื่อเกิดปัญหาแล้วจึงค่อยแก้ไข ซ่ึงจะท า
ให้ไม่สามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ตรงกันข้ามการเสริมสร้างให้เกิดการป้องกันน่าจะเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ 
และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากกว่า แม้ว่าทุกวันนี้มีหน่วยงานต่างๆ  ให้ความสนใจในการสร้างกิจกรรม
เพ่ือให้เยาวชนมีทางเลือกเพ่ิมขึ้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาความเสี่ยงต่างๆ ที่ก าลังทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้ 
อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่มีปริมาณไม่มากพอกับจ านวนเยาวชน  และชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ดังนั้นการจัดกิจกรรมด้านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจึงมี ความจ าเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่จะช่วย
กล่อมเกลาเด็ก  เยาวชน  และบุคลากรในวัยท างานให้หันมาคิดดี ท าดี ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  และท าให้เด็ก  
เยาวชน และบุคลากร  สามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขและอยู่ร่วมกับสังคมได้  และเป็นอนาคตของประเทศชาติ
ต่อไป 

 ตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒) ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ข้อ ๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  
ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  และข้อ ๘ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงจัดท า โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
๒.  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน  ได้ถือศีล  ๕  ตามหลักการพระพุทธศาสนา 
๓.  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน  ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ  กรรมฐาน   
๔.  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน  ได้ฝึกการสวดมนต์ 
๕.  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน  ได้ฝึกการท าบุญ  ให้ทาน 
๖.  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน  ได้รับฟังธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
     เด็ก  และเยาวชน  ต าบลช่อระกา  
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    คณะครูและพนักงานส่วนต าบล    
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  เด็ก  และเยาวชน  คณะครูต าบลช่อระกา  และพนักงานส่วนต าบลได้ฝึกการปฏิบัติตนตามหลัก
ทางพระพุทธศาสนา 
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา/สอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต. 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๕  แนวทางการ
พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 วัดช่อระกาวราราม  ต าบลช่อระกา จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด าเนินงาน 

๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓.  ประสานงานนิมนต์พระวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 
๔.  ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
๕.  ติดตาม  สรุปผล  รายงานการด าเนินงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัด

นครราชสีมา รว่มกับโรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา โรงเรียนบ้านขามเวียน และโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 
๙. งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. การประเมินผล 

แบบสอบถาม /  การสังเกต  /  การสัมภาษณ์ 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑.  เด็ก และเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
๒.  เด็ก และเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมการถือศีล  ๕  ตามหลักการพระพุทธศาสนา 
๓.  เด็ก และเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติสมาธิ  กรรมฐาน   
๔.  เด็ก และเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมฝึกการสวดมนต์ 
๕.  เด็ก และเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมฝึกการท าบุญ  ให้ทาน 
๖.  เด็ก และเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมฟังธรรม 

 
๔. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ด้านหลักการและเหตุผล 

ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา  มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ๒,๘๑๖ คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  นับถือศาสนาพุทธ  
มีวิถีชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายตามชุมชนชนบท แต่ยังมีภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่มีคุณค่า  และสมควรให้
อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังและลูกหลานได้สืบทอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าเหล่านั้น  

อาศัยอ านาจหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒)  ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การ
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บริหารส่วนต าบล  มาตร ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ข้อ  ๕  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และข้อ ๘ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑.   เพ่ือเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลช่อระกา 
 ๒.  เพ่ือจัดให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓.  เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
    คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนต าบลช่อระกา   
      คณะครูและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลช่อระกา   
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 คณะครูและเด็กโรงเรียนต าบลช่อระกา ได้รับความรู้และประสบการณ์การลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผู้สูงอายุที่เป็นครูภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนในเขต
พ้ืนที่ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนา อบต.
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  แนวทางการพัฒนาที่  ๒.๕  แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ขออนุมัติจัดท าโครงการ  / ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   
 ๒. ประสานครูภูมิปัญญามาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 
 ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๔. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญา  โดยจัดเป็นฐานความรู้  (ตามผนวก ก)  
๕. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ   

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. สถานทีด่ าเนินงาน 
  โรงเรียน  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา   
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัด
นครราชสีมาร่วมกับโรงเรียน  ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านงบประมาณด าเนินการ 
 ๑๕,๐๐๐ บาท 
๙. การตดิตามประเมินผล 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/การสังเกตขณะท ากิจกรรม/การสัมภาษณ์ครูผู้ควบคุม 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลช่อระกา 
 ๒. เด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. ครูภูมิปัญญามีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นหลัง 
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มิติที่ ๒ 
๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโป่รงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได ้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้ององกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการ
ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากว่าคนท างานใน
หน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
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หน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้
ไมม่ากเทา่กับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโป่รงใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้ององกันการทุจริตในองค์กร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๔.๒ แผนปฏิบัติการป้ององกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการป้ององกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
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 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโป่รงใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๒.๒ มาตรการสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เป็นบุคลากร  ที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่ เป็น
รูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
   ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโป่รงใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โป่รงใสสามารถตรวจสอบได ้
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพไดค้นด ีคนเก่งเข้ามาท างาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จ านวน ๑ มาตรการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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 ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ ๔ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน ๑ มาตรการ 
 - เจ้าหนา้ที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไมน่้อยกว่า ๙๐ % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่่ า
กว่าระดับ ๓ 
 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโป่รงใส สามารถป้ององกันการทุจริตของ
เจ้าหนา้ทีไ่ด้ 
 
 
 
 
๒. ชื่อโครงการ  มาตรการออกค าสั่งนายกองค์กรปกครองส่านท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  นั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ 
อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  และฝ่ายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท า
ให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ และมาตรา  ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 
๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และ
อนุมัติ  เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๐  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา ๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้  มาตรา ๖๐/๑  ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย  ก าหนด  หรือ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา ขึ้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหนา้ที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกา  มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มอบหมาย
ให้หัวหนา้ส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจง้เวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ไดร้ับมอบหมายในทุกเดือน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไมน่้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
๓. โครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลช่อระกาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโป่รงใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ต าบลเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โป่รงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
๔. ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
๕. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจา้ง 
 ๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจา้งและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 ๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
 ๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าปี 
 ๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโป่รงใสมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
๖. ชื่อโครง กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โป่รงใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 ๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 ๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โป่รงใสตรวจสอบได ้
 
๗. ชื่อโครงการเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจ
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และการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้   ดังนั้น  การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙/๑  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๖๙/๑ 
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๓  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ  
วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปอย่างโป่รงใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจา้ง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด า เนิน
การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้
สาย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจา้ง 
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพรอ้มวงเงินการจัดซื้อ – จัดจา้ง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งไมน่้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนไดเ้ข้าถึงข้อมูลข้าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งไมน่้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จา้งทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโป่รงใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน 
 - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
๘. ชื่อโครงการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
โดยจัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้
ไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด้วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการ
จัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยใน
ขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโป่รงใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ สร้างความโป่รงใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส านัก/กอง/ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่ง
ด้วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 ๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สร้างความโป่รงใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนไดร้ับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 ๑๐.๒ ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแกป่ระชาชน 
 
๙. ชื่อโครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 
๖)  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม ่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือให้เป็นไป 
  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข้าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโป่รงใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโป่รงใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการป้ององกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา คณะกรรมการ พนักงานส่วน
ต าบลก าหนด เพ่ือด าเนินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อฯ ตาม
ระเบียบพัสดุ 
 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 ๖.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 ๖.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับบริการ 
 ประชนต าบลช่อระกา 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๑. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๑.๑ ผลผลิต 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ ฉบับ 
๑๑.๒ ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโป่รงใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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๑๐. ชื่อโครง กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รปูแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท้วงที การตอบสนองความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโป่รงใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีไดแ้ก่ การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการพ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน– หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ
บริการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที ่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหนา้ที ่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรปูแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๖.๒ จัดท าบัตรคิวในรปูแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๖.๓ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามล าดับคิว 
 ๖.๔ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 



                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 47 
              องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 
  

 ๖.๕ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานทีใ่ห้บริการ 
๑๐.๒ ผลผลิต 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
 - การให้บริการเกิดความโป่รงใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหนา้ที่ 
 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
๑. ชื่อ กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีทีผ่่านมาไดม้ีการประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ด ีและไดด้ าเนินการตามโครงการดังกล่าวาวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้สั้นลง 
 ๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลช่อระกา 
 ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
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 ๔.๔ พนักงานและเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหนา้ที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รององค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอ้มทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหนา้ที ่
 ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล้องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรน้ในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรปูระบบราชการ 
 ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
๒. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมี



                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 49 
              องค์การบริหารส่วนต าบลชอ่ระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 
  

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความ
สะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   ๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   ๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   ๖.๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   ๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   ๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 
 ๖.๕ มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 
๓. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่ห้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองคก์รนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล้องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
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 ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทีไ่ด้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล้องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ
สะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะ
ด าเนินการในเรื่องตา่งๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าใหเ้กิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได ้
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และรององค์การบริหารส่วนต าบล ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที ่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พิจารณา 
 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
ราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ้ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 รอ้ยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน
อาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไป
อย่างรอบคอบ 
 ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๖. วิธีด าเนินการ 
 เสนอค า สั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพ่อ แม่ดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องในวโรกาส  ๕  ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส  ๑๒  สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เป็นวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้
ก าหนดในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ  
พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๖) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ๓ แห่ง  จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วัน
แม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม้ดีเด่นในพ้ืนที่บริการ เพ่ือมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับ
ที่ดใีห้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมไดต้ระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแกพ่่อ แม่ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้พ่อ แม่ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดแีกบุ่ตร ธิดา และสังคมสืบไป 
๔. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกพ่่อ แม่ดีเด่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ๓ แห่ง 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม ่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะไดร้ับการคัดเลือก
ให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๒ แจง้ประกาศหลักเกณฑใ์นการคัดเลือกให้ประชาชนทราบ      
 ๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง   
 ๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นทีผ่่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
 ๖ .๕  ด าเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศ  ในวันส าคัญที่ตรงกับวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
 - มีพ่อแมดี่เด่น ที่ไดร้ับเชิดชูเกียรติ จ านวน ๖ ราย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ ๒ ราย  ๘๐  
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
 - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมน่้อยกว่าระดับดี 
 - มีพ่อ แม่ดีเด่น ทีเ่ป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
๒. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล่าวาหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี 
  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลช่อระกา ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงจัดกิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และ
เป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกาตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓.๓ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
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๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่น 
 ๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องคก์รท าความด ีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 ๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและไดค้ะแนนสูงสุด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
 ๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๓. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท า
ให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้
ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค่าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่
ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงด าเนินการคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่
เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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๔. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม  
 ๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๓  คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคลผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 ๕.๔ เชิดชูเกียรติ 
 ๕.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. ตัวช้ีวัด 
 ๙.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๙.๒ ประชาชนในเขตต าบลช่อระกา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโป่รงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคก์รที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององคก์รให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญทีห่น่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องคก์รที่มีคุณธรรมและความโป่รงใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจาการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรปูแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโป่
รงใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
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 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รที่มีความโป่รงใส มีคุณธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑต์ัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พรอ้มแจง้ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง /องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
๒. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณะอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณะอักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างาน
ไดร้่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
 ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
 ๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแล
และติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวาว 
 ๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑก์ารให้คะแนน 
 ๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 ผลการประเมิน ระดับคะแนนทีไ่ดร้ับ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม   ๕ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก   ๔ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี    ๓ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้    ๒ 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง   ๑ 
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๓. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะรา่งข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและด าเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน 
ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ือความโป่รงใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่
ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณไีดร้ับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือความโป่รงใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีมาตรการจัดการ กรณไีด้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 ๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความโป่รงใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
๔. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองคก์รอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลจากหน่วยงานภาครัฐและ
องคก์รอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๖. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองคก์รอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จากหน่วยงานภาครัฐและองคก์รอิสระ 
 
๕. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามสี่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนขอประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดร้ับทราบหรือรับแจง้เรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบด าเนินการรับแจง้เรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๖.๒ จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโป่รงใส
และเป็นธรรม  
 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวไดต้รงกับความต้องการ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของต าบลตามคู่มือ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท์ี่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
๖. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวว่าหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก่ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที ่๑๒ กันยายน๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โป่รงใส 
เป็นธรรม 
 
๔. เป้าหมาย 
 “เจ้าหนา้ที”่ หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหนา้ที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหนา้ที่โดยมิชอบ 
 ๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
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 ๖.๔ แจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหนา้ของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทใน
การเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่
 

มิติที ่๓ 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข้าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 
 
๑ . ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการไดร้ับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกา จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข้าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา โดยมีการบริการขข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองไดโ้ดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยข้์อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๖.๒ มีการแต่งต้ังเจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
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ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 ๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๕ มีการให้ความรู้แกป่ระชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖.๖ มีบริการอินเตอรเ์น็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
๒. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโป่รงใส การมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได ้
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหนา่ยจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนา้ทีใ่ห้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
๓. เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
 ๓.๑ ข้อมูลข้าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได ้
 ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
 ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
๔. เป้าหมาย 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยข้์อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนยข้์อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 ๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยข้์อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๖.๒ เมื่ออนุมัตแิล้ว แจง้เวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 ๖.๓ จัดท าร้างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
 ๖.๔ จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๕ จัดท ารา่งแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
๓. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหค้วามรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโป่รงใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโป่รงใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดร้ะบุหลักการ
และเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกาให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามีความโป่รงใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโป่รงใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโป่รงใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโป่รงใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชนในเขตต าบลช่อระกา ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๙๐ คน 
 - คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
 - ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐ 
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองคก์ร อ านาจ
หนา้ที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
จัดใหมี้ข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - แผนการด าเนินงาน 
 - แผนอัตราก าลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ไดร้ับการเผยแพร่ 
 
๕. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโป่รงใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
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เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโป่รงใสในการปฏิบัติงาน 
 
๖. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมี้ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองคก์ร อ านาจ
หนา้ที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสู่อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนไดง่้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไมน่้อยกว่า ๗ ช่องทาง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๖. วิธีด าเนินการ 
จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน ไดแ้ก่ 
 - บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  รา้นค่าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข้าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนยข้์อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหนา้ทีใ่ห้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นไดเ้อง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
 - วิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุค์ ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
๗. ชือ่โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสู่ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการ
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็น
สิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หนา้ที ่อย่างโป่รงใสและยุติธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิก 
 ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของต าบลอย่างถูกต้อง 
และโป่รงใส 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของต าบล 
 ๔. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๖. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน 
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๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้แกป่ระชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 ๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.๒ จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 ๔.๓ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคูม่ือการให้บริการประชาชน 
 ๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของต าบล 
 ๔.๕ จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร ์
 ๔.๖ จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
 ๔.๗ รถเคลื่อนที่ 
 ๔.๘ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๔.๙ เสียงตามสาย 
 ๔.๑๐ เฟสบุ๊ค ไลน์  
 ๔.๑๑ อ่ืนๆ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
 ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอรา่งรูปแบบ 
 ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
 ๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
๘. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความเรื่อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท ให้กับประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่
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เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ  ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอ
เท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชน ต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  
ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เกิดความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  อย่าง
แท้จริง  อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  หรือ
การมีกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  ต่าง ๆ  ใหม่ ๆ  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความเสี่ยงใน
การบริหารงาน  นั่นคือ  การท าผิดกฎหมายระเบียบ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  รวมทั้งถูกร้องเรียน นั้น   
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และประชาชน เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความเรื่อง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ อปท ให้กับประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประชาชนความรู้ความเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประกอบด้วย  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.  ช่อระกา  กลุ่มแม่บ้าน  และประชาชนทั้ง  ๙  
หมู่บ้าน  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  
๕. วิธีด าเนินการและกิจกรรม 
 ๔.๑  เขยีนโครงการ/เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร 
 ๔.๒  ประสานงานกับวิทยากร 
 ๔.๓  แจ้งประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามโครงการ 
 ๔.๔  ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๔.๕  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ     
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน ได้ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑๐.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๓.๒ การรับฝังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 
๙. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน   
๒. หลักการและเหตุผล 
  การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการ
สอน  การฝึกอบรม  ชุมชนที่เข้มแข็งจะต้องมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรม
เพ่ิมคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน สร้างพลังชุมชน และใช้พลัง
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดข้ึน  จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง  ให้เป็นไปตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่
ร่วมกัน โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดและทบทวน ร่วมก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน  โดยยึด
หลักการพ่ึงพาตนเอง  ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก เรียกว่า  แผนชุมชน 

ในการนี้  องค์การบริหารส่านต าบลช่อระกา  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน  ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมทางด้านทักษะความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดท าและทบทวนแผนชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุม  ตามกระบวนการที่ถูกต้อง 
 ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมในการอบรมได้เห็นถึงข้อดี  โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเป้าหมาย 
๔. เป้าหมายด าเนินการ 

          จัดให้มีการอบรมส่งเสริมทางด้านทักษะความรู้  ความเข้าใจ  และกระบวนในการจัดท าและ
ทบทวนแผนชุมชนของกลุ่มผู้น าในพ้ืนที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา และประชาชนที่เข้าร่วมตามโครงการฯ ทั้ง ๙ หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ของต าบลช่อระกา  จ านวน ๕๐ คน  
๕. สถานที่จัดกิจกรรม 
  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดเตรียมแผนงาน / โครงการ / วิธีด าเนินการ 
  ๒. ประชาสัมพันธ์แจ้งก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อบต. / กลุ่มสตรีแม่บ้าน  / อสม. / ตัวแทนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ/ตัวแทนกลุ่มเด็ก  เยาวชน/คณะกรรมการหมู่ในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน  ถึงแนวทางการจัดท าโครงการฯ 
 ๓. ประสานประสานงานกับคณะวิทยากรจากพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านเหลื่อม  เพื่อจัดเตรียมข้อมูล 
ในอบรมถึงแนวทางตามโครงการส่งเสริมการจัดท าและทบทวนแผนชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐    
 ๔. ด าเนินงานตามโครงการฯ   
 ๕. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินตามโครงการฯ 
 -  สรุปผลถึงรูปแบบการท างานแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณ 

๑๕,๐๐๐ บาท  
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๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม  ร่วมกับพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. กลุ่มผู้น าในชุมชนมีทักษะความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดท าและทบทวนแผนชุมชนได้อย่างเหมาะสม
และครอบคลุม  ตามกระบวนการที่ถูกต้อง   
 ๒. กลุ่มผู้น าในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๓. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมในการอบรมได้เห็นถึงข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่าง
มีเป้าหมาย 
  
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขจ์ากประชาชนที่ไดร้ับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันไดอ้ย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได ้
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
 ๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เรง่ด่วน 
 ๕.๔ แจง้ผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 ๕.๕ กล่องรับฝังความคิดเห็น 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
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 ๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๗๕๖-๒๘๕ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๒๘๖ 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต์ 
 ๖.๔ ทางไปรษณีย์ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน ประจ าสัปดาห/์ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๙.๓ แจง้ผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ทีอ่ยู่ในอ านาจหนา้ทีด้่วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิง
รุก  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซ่ึงอยู่ในอ านาจหนา้ที ่
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไมต่้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกากับประชาชน
ในพ้ืนที ่
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหนา้ที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ออกไปให้บริการแก่ประชาชน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลช่อระกา ๙ หมู่บ้าน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท ารา้งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
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 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตต าบลทั้งหมด 

๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
๗. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 ทุกหน่วยงาน 
๘. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท ารา่งโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน
ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
 ๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
 ๕. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
 ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหนา้ทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
 ๗. น ากิจกรรมงานในหนา้ที่ออกบริการประชาชน 
 ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๙. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดออกให้ต าบลเคลื่อนที ่ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม  
๑๐. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๒. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๒.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็วประหยัด พรอ้มทั้งไดร้ับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาอย่างทั่วถึง 
 ๑๒.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
๔. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจง้ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหนา้ที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
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 ผู้ร้องเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจง้ผู้ร้องโดยเร็วไมเ่กิน ๑๕ วันท าการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหนา้ที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
๕.  ชื่อโครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบล 
๒.  หลักการและเหตุผล  : 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จะด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) และเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
แต่ละหมู่บ้าน จ านวน  ๙ หมู่บ้าน  ได้เข้ามีส่วนร่วม ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน
และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และรับทราบปัญหา 
ความต้องการ  ความจ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ ในหมู่ บ้านโดยให้ประชาคมและราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านได้เสนอโครงการ 
เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจะได้ด าเนินการรวบรวมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และน าข้อมูลที่ผ่านเวทีการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ไดเ้ห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
ช่อระกา  รับฟังปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และเพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๙ หมู่บ้านได้เข้ามีส่วนร่วม  ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  จึงจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์        
 ๑. เพ่ือรวบรวมข้อมูล ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  
จ านวน  ๙  หมู่บ้าน  ที่ผ่านการจัดท าเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  และเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอย่างแท้จริง 
         ๒ .  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ช่อระกา                 
ตามกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน   
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         ๓.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
๔.   เป้าหมาย  

๑.  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จ านวน  ๙  หมู่บ้าน 
๒.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมูบ่้านเข้าประชุมเพ่ือเสนอปัญหา ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน  

 ๓.  โครงการและข้อเสนอเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้เรียงล าดับความส าคัญจาก
ประชาคมแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน  
๕.   วิธีการด าเนินการ 

๑.  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒.  แจ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.  ประสานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ส.อบต. ภายในชุมชน เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
๕.  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.  สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗.   สถานที่ด าเนินการ 
 ทั้ง ๙ หมู่บ้านของต าบลช่อระกา 
๘.  งบประมาณ   
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา    
๑๐. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วนและสามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาในแต่ละหมู่บ้านได้ 
 ๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีแผนพัฒนาสี่ปีโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
 ๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  มีแผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือในการพิจารณาการบริหารใช้
ทรัพยากรอย่างรอบคอบ  มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
๓.๓ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา   
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มี
องคก์รและโครงสร้างขององคก์รจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรปูของคณะกรรมการ 
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  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต าบล 
มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โป่รงใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจ านวน ๑๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะ
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปีตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวาวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกาแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) 
และข้อ ๙ ที่ก าหนด 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา เพ่ือเป็นองค์กรในการยกรา้งหรือจัดท าร่างแผน แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเพ่ือ
ใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาด้วยความถูกต้อง โป่รงใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
๒. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค้อน
ข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไมอ่าจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้มีการประชุม
ประชาคมหมูบ่้านและประชาคมต าบลขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โป่รงใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไมน่้อยกว่า ๓๐๐ คน 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที ่
 ๕.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พรอ้มก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 ๕.๔ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑– ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
๓. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได ้และการประสานกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบองค์ความต้องการของชุมชน ในปัจจุบัน
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก่ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล่าวาที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได ้
๔. เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 ๕.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 ๕.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 ๕.๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน  ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได ้
 
๔. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือไดท้ าหน้าทีอ่ย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจา้ง ฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะไดป้ฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
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 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. การปรับปรุงภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาให้เกิดความ
โป่รงใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโป่รงใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 ๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการโครงการ 
 ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อระกา หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความ
โป่รงใส ตรวจสอบได ้
 

มิติที ่๔ 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
๑. ชื่อโครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่
แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน  
  ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
๖. วิธีการด าเนินการ 
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 ๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุบ
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคแ์ละสอดคล้องกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มอียู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค่างช าระลดน้อยลง 
 
๒. ชื่อโครงการการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกา จึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์รขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจง้ให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องคป์ระกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
๓. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไมว่่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรปูของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเ่พียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมค่รอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไมส่ัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการ
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ก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
๖. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา/ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถปุระสงคท์ี่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ไดด้ าเนินการแก่ไข 
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
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 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
๔. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการ
ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุ
ตามวัตถปุระสงคข์องการควบคุมภายใน จึงไดก้ าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา(ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 ๖.๒ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย้อย) 
 ๖.๓ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระการายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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 ๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต้ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม ่
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๖.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได ้
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อระกา จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอนย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นไปอย่างโป่รงใส และสามารถตรวจสอบได ้
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโป่รงใส
และเป็นธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่มกีารด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งต้ังองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกาจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระการับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจง้ผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน
ต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบ่้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อระกา 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโป่รงใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เปน็ธรรมได ้
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระการับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
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 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินทีไ่ม่เปน็ธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕  ระดับ  โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหนา้ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได ้
 
๒. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่
มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโป่รงใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โป่รงใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร้องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อ่ืนต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโป่รงใสสามารถตรวจสอบได ้
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องคก์รให้มีความโป่รงใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก่ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาภายในเก้าสิบวันนับแต้วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกดิความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
๓. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกเ็ช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้อง
เป็นไปด้วยความโป่รงใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความ
สุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้ริเริ่มกิจกรรม
เพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโป่รงใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
รับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เกิดความโป่รงใสตรวจสอบได้ 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
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 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ศูนยข้์อมูลข้าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๙. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
ท าใหเ้กิดความโป่รงใส ในการรับจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
๔. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้งจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข้าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วน
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โป่รงใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 ๓.๒ เพ่ือป้ององกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ให้
เกิดการพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
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 ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจา้งไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจา้ง 
 ๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดก้ าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โป่รงใส โดยตัวแทนชุมชนไมต่้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจา้งและตรวจการจา้งอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความโป่รงใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไมเ่กิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต้เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก่ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวาวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย 
ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่ เป็นการขัดกัน
ระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
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ป้ององกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหนา้ที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ององกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ององกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ององกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ระกา จ านวน ๑๘ คน รวม ๒๒ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานทีใ่ห้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
 ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความรู้ความเข้าใจมใิห้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ององกันและปราบปรามการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหนา้ทีไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหนา้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหนา้ที ่
 ๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดเ้พ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นไดอ้ย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  จ านวน ๑๘ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
 ๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านักท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๓ แจง้ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
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๙. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหนา้ที ่
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นไดร้ับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๑๘ ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญทีใ่ช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโป่รงใสใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโป่รงใสและสามารถตรวจสอบไดอี้กท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโป่รงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน 
๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา จ านวน ๑๘ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๖.๑ จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร้างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหนา้ที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโป่รงใส ตรวจสอบได ้
 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชั่นการป้ององกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
 ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได ้
 ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับ
ต าบล 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้ององกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณใ์นการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 ๖.๓ จัดเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีไดร้ับการร้องเรียน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ น าเรื่องท่ีไดร้ับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
 
 
 
 
 
 


