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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพ่ือ
ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ 

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่าง ๆ  
7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1)  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แต่ พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิด
การทุจริต   

2)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น  

3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิง 
นโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
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4)  การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 

ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ 
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  

5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา 
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี  
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7)  มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่อง คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริต เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บัง หลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2.  หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกท่ีจัดโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใส นานาชาติ (Transparency International-IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555-2558 อยู่ที่ 35- 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ใน ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้
เห็นว่าประเทศไทย เป็น ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ทำ ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนฐาน 4 ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัป
ชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็ม
ศักยภาพขาดความเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ชาติ( พ.ศ. 2561-2580) กำหนดให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาและปรับระบบ
การบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” โดยการปรับเปลี่ยนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง มีความเปิดเผย โปร่งใสใน
การทำงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ตลอดจนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  อาจกล่าวได้ว่า กลไกสำคัญในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมาย “ความโปร่งใส” คือ “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ”การจะดำเนินการให้
สำเร็จได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส 
ทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมาย
หลัก เพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล เป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริต
ให้เกิดในสังคมอย่างยังยืนจงึได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขึน้ เพ่ือกำหนดแนวทางการ          

 
/ขับเคลื่อน… 
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ขับบเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็น

รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

1)  เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2)  เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5)  เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
 

4.  เป้าหมาย  
1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยมิ 
ชอบ  

2)  เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ  

3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ตรวจสอบ การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม  

5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ
มิ ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5.  ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

/2)  องค์กรปกครอง… 
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2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี 

จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในการเฝ้า
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  อำเภอเนินสง่า  จังหวดัชัยภูม ิ

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1  (1)  โครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมแก่ผูบ้ริหารสมาชิก
สภา  และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลรังงาม 
1.1.2  (1)  มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรัง
งาม 
1.1.3 (1)  กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลรังงาม 

100,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

100,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

100,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

100,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

100,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2.1  (1)  กิจกรรมสรา้ง
ค่านิยม  สังคม  คณุธรรม
ด้านการทุจรติ  
1.2.2  (2) ฝึกอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
1.2.3 – โครงการสร้างอาชีพ  
รายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียงตำบลรัง
งาม 
-  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-  โครงการส่งเสริมอาชีพใน
กลุ่มผูม้ีรายได้น้อย กลุ่ม
ผู้สูงอายแุละประชาชนท่ัวไป 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 
(ต่อ) 

1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1)  โครงการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานจาก
บุคคลภายนอก 
1.3.2 (1)  โครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและวันสำคัญแก่
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป 
 1.3.3 (1)  สร้างเครือข่าย
เยาวชนต้านการทุจริต 
 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 

10,000 
 
 
 
 
- 
 
 

มิติท่ี 1 รวม จำนวน   11  โครงการ 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1  มาตรการ  การ
ประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1)  มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล ในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
(2)  มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายงานของนายก 
อบต. ให้ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
(3)  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
2.2.2 (1) กิจกรรมการ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการ การเปิดเผย 
ข้อมูลทางเว็บไซต์หรือ
ช่องทางอื่น ๆ 
(2)  โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ-จัด
จ้าง 
2.2.3 โครงการจัดจ้าง
บุคคลภายนอกประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร

ราชการเพื่อ
ป้องกันการ

ทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพนิิจและใช้
อำนาจหนา้ที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
(2)  กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2.3.2 -  มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก อบต./
ปลัด อบต. 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกจิการ
การประพฤตปิฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

2.4.1 โครงการคัดเลือกคนดี
ศรีรังงาม 
2.4.2 โครงการผูสู้งอายุ เพื่อ
ย่องเชิดชูเกียรตผิู้ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการของ อบต. 
เนื่องในวันผู้สูงอาย ุ
2.4.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ  “เดินตามพ่อ" 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “ การ
จัดทำข้อตกลงปฏิบตัิ
ราชการ” 
2.5.2 (1) มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
(2) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
2.5.3 (1) มีขั้นตอนการ
ลงโทษผู้กระทำผดิอย่าง
เหมาะสม 
(2)  ติดตาม  ตรวจสอบ
ผู้กระทำผิดการทุจรติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

มิติท่ี 2  รวม จำนวน  18  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านงาน
บุคคล การเงิน 
งบประมาณในเว็บไซต์ของ  
อบต.รังงาม 
3.1.3 - จัดทำกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารตามบอรด์
ประชาสมัพันธ์ แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ 
facebook line ของ 
อบต. หอกระจายข่าว 
วารสารสื่อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ 
  

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 – โครงการจัดเวที
ประชาคมและบรูณาการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในระดับหมูบ่้านและตำบล
ประจำป ี
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

3.2.2 กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์รบั
เรื่องราวร้องทุกข์ 
- มีการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ทางเว็บไซต์ 
facebook , line ของ 
อบต. 
3.2.3 มีการจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมของตำบลรังงาม 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 

      - 

- 
 
 
- 
 
 
 

     - 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการสนับสนุน
การจัดทำแผนชุมชนและ
พัฒนาแผน  
- การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 
- มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการรับซองและ
เปิดซองคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
3.3.2 มีการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจดั
จ้างของ อปท. ระดับ
อำเภอ 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

37,000 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

37,000 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

37,000 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

37,000 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

37,000 
 
 
 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.3 - มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- มาตรการประชาสัมพันธ์
กระบวนงานการจดัซื้อจัด
จ้าง 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3  รวม จำนวน   11  โครงการ 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2561 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวาง
ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน 

4.1.1 กิจกรรมจัดทำระบบ
ตรวจสอบ ควบคมุและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายใน
และรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นประจำทุกป ี
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

4.2 การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2.1 กิจกรรมการปดิ
ประกาศ และลงเว็บไซต์
ข้อมูลงานบุคคล 
4.2.2 มีมาตรการดำเนินการ
รายงานผลการเงินให้
ประชาชนทราบ 
4.2.3 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุ (ร่วมเป็น
กรรมการ) โดยผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1)  โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นสำหรับ
ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
4.3.2  (1) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2  (2)  กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร (ในการประชุมสภา) 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(ต่อ) 

4.4 การเสรมิพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1  ดำเนินการประกาศ
นโยบายของผู้บริหาร 
มาตรการเฝ้าระวังการ 
คอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน เช่น การแจ้ง
ทาง เว็บไซด์ของ อบต.รัง
งามและตูร้ับเรื่องราวร้อง
ทุกข์  เป็นต้น 
- กิจกรรมประชาสัมพนัธ์
สร้างจิตสำนึก 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

มิติท่ี 4 รวม จำนวน    10  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
รวมท้ังสิ้น จำนวน     50  โครงการ 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 
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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

 
ลำดับที่  1 

1. ช่ือโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ :   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา  และ 
           พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม  
เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีก
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติอันถูกต้องดี
งาม  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ทั้งต่อตนเอง  ต่อผู้อ่ืน  และต่อสังคม  ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และทีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับสำนักงาน  ป.ป.ช. ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน  ได้แก่  บุคลากรทั้ งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และข้าราชการฝ่ายประจำ  รวมถึงพนักงานจ้าง  จึงได้มี
การจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
รังงามดังกล่าวขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อตา้นการทุจริต 
 2.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
          จำนวน 50   คน 
 
 

/5.  พื้นที่ดำเนินการ… 
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5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6.  วิธีดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ในการปลูกและปลุกจิตสำนึก
การต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการศึกษาดูงาน
หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565) 
 

8.  งบประมาณที่ดำเนินการ  
 งบประมาณท่ีตั้งไว้  100,000.-บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    

9.  ผู้รับผิดชอบ 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยใช้แบบประเมินตัวชี้วัด  และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70 

 ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหารสมาชิก  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเกิดจิตสำนึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต  

และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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ลำดับที่  2 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 
                                              องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม” 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรัง
งาม  พ.ศ.2560  โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้  การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย  ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทำ  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9  ประการ  ได้แก่  การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  การ
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และ
ตรวจสอบได้  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  สำนักงาน  ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนตำบลรังงาม  
ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม”  ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2.  เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
/3.  เพ่ือป้องกัน… 
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3.  เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 

 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 

6.  วิธีดำเนินการ  
 1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร  
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม  รับรู้  และร่วมติดตาม  ตรวจสอบตามประการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - 2565 
 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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ลำดับที่  3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล  และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำชองบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัว  ทั้งเจตนา  และไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติต่อกันมา  ขนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิด   พฤติการณ์เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคำนึงถึงแห่งประโยชน์สาธารณะ  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  คือสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่รัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และใช้อิทธิพลตามอำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์
ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเช้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ  ทั้งในหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และบริษัท  หรือการที่บุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561-2565  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสั มมนาภายในองค์กร  เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบกฎหมาย  คุณธรรม  
จริยธรรม  เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 2.  เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส  ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรังงาม 
 3.  เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  มีจิตสำนึก  ค่านิยม 
และวัฒนธรรม  เรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 
 
 

/4. เป้าหมาย… 
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4. เป้าหมาย 

 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

5. พืน้ที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

6. วิธีดำเนินการ 

 จัดประชุมประจำเดือน  และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปีงบประมาณ  2561-2565) 
 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ตัวช้ีวัด 

 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ผลลัพธ์ 

 พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ลำดับที่  1  (4) 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลรัง
งาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลรังงาม  เป็นโครงการ
ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่  9  ได้ทรงเล็งเห็น
สภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร  พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  นำไป
วางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก  ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ  ทั่วประเทศ  โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้ 

/สามารถพ่ึงพา… 
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สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่  พอกิน”  และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ  “ความกินดี  อยู่ดี  
ในอนาคต”  ดังนั้น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ  
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่ห่างไกล  ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง  โดยนำหลักการ
สำคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็นประหยัด  การพึ่งพาตนเอง  ส่งเสริม
ความรู้และเทคนิควิชากรสมัยใหม่ที่เหมาะสม  นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชน  สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระยวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย  ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ  เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 2.  เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.  เพื่อสร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้มีรายได้น้อย  ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ  เกษตรกร  และประชาชนผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ตำบลรังงาม 
5. พืน้ที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 

 1.  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 2.  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.  ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 4.  ฝึกปฏิบัติการจริง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ  2561-2565) 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 งบประมาณ   30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 1.  ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรู้  ความเช้าใจเกี่ยวกับการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพ  และยึดเป็นอาชีพหลักของตนเองได้ 
 3.  มีรายได้เพ่ิมข้ึน  ลดรายจ่าย  เกิดความพอเพียง 
 4.  เกิดการเรียนรู้  และเช้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

/1.3 การสร้างจิตสำนึก… 
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1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ลำดับที่  1 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการจัดกิจกรรมการเล่านิทานจากหน่วยงานภายนอก 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็ก  การที่พ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังทุกวันมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากการเล่านิทานทำให้เด็กมีความสนุกสนาน  เพลิดเพลินและผ่อนคลายอารมณ์แล้ว  
เนื้อหาในนิทานยังสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงามอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็ก เด็กบางคนอาจ
ต้องการออกมาเล่านิทานให้เพ่ือน ๆ ฟัง  หรือเด็กบางคนอาจต้องการแสดงบทบาทของตัวละครในนิทานพฤติกรรม
ต่างๆ เหล่านี้  เป็นการสะท้องให้เห็นถึงลักษณะและธรรมชาติของเด็กทุกคนที่ชอบฟังนิทาน  และสิ่งที่สำคัญในการ
เล่านิทาน  คือ  สื่อการเล่าเรื่องสำหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยต้องมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ครู
นำมาเป็นตัวกลาง  สามารถถ่ายทอดความรู้  ความเข้าใจ  อารมณ์  ความรู้สึก  ความสนใจ  ประสบการณ์  ทัศนคติ  
ค่านิยม  และทักษะเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับวัยของเด็กการเล่านิทานให้เด็กฟัง  เป็นการเล่าเรื่อง
หรือถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานที่คุณครู  ผู้ใหญ่  หรือพ่อแม่เล่าให้เด็กฟัง  อาจจะเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา 
 สื่อนิทานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นอาจมีมิติเดียว  สัมผัสไม่ได้  เด็กเกิดการเรียนรู้แบบทิศทางเดียวอาจได้
เพียงแต่การเห็น  และการฟัง  หรือถ้าหยิบจับได้  ขนาดอาจเล็กหรือใหญ่เกินไปในการที่จะเอ้ือต่อการหยับจับของ
เด็ก  จึงควรเลือกการใช้สื่อในการเล่านิทานที่มีการเอ้ือต่อการเรียนรู้ต่อเด็ก  นำมาพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
กับการเล่านิทานโดยครั้งนี้ได้เลือกนำสื่อการเล่านิทานรูปแบบสื่อการเล่านิทานจากภาพแผ่นเดียว  สื่อการเล่านิทาน
จากหุ่นกระดาษสื่อการเล่านิทายจากผ้าสักหลาดมาใช้ในการเล่านิทานและนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสื่อที่
เหมาะสมและนำไปใช้ในส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย  พร้อมทั้งนำสื่อที่ทำไปจัดเป็นกิจกรรมการ
เล่านิทานให้เด็กได้เป็นผู้ใช้สื่อร่วมกับครูผู้สอนเป็นการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน  ซึ่งการจัดกิจกรรมควรคำนึงตัวเด็กเป็นสำคัญ  เด็กแต่ละคนมีความสนใจที่
แตกต่างกัน  ควรเน้นสื่อที่เป็นจองจริงให้เด็กได้สังเกต  สำรวจ ฝึกฝน  การคิดจินตนาการ  สร้างสรรค์ผลงานและ
แก้ปัญหาด้วยตนเองการวิจัยพัฒนาสื่อการเล่านิทานครั้งนี้  นับเป็นแนวทางหนึ่งที่เชื่อว่าจะทำให้เด็กปฐมวัยเกิดการ
พัฒนาเนื่องจากเด็กในวัยนี้  รักความสนุกสนาน  ชอบเล่น  ชอบถาม  อยากรู้  อยากเห็นมีจินตนาการ  การที่เด็กได้
ร่วมกิจกรรมเล่านิทานนอกจากจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนาน  เพลิดเพลินแทรกคติสอนใจแล้วยังช่วยส่งเสริม
ให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านการคิด  จินตนาการอีกด้วย 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาการทางด้านทักษะการฟัง  การพูด  การกล้าแสดงออกของเด็กเล็กได้ 
 2.  เด็กสามารถเรียนรู้การรอคอยที่จะรับฟังการเล่านิทาน 

3.  สนับสนุน  ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และ  
    สติปัญญา 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 

6.  วิธีดำเนินการ  
 ดำเนินการเล่านิทาน  และประสานหน่วยงานภายนอก  จัดกิจกรรมการเล่านิทานให้เด็กเล็กฟัง 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 -2565) 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กเล็กสามารถพัฒนาการทางด้านทักษะการฟัง  การพูด  การกล้าแสดงออก  และมีการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กเล็ก 

 

ลำดับที่  2 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและวันสำคัญแก่เด็ก เยาวชน 
                                              และประชาชนทั่วไป 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันปัญหาการชาดคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง  และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีต  สาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม  และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไร้พรมแดน  ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน  ขาดระเบียบวินัย  ซ่ึงทำให้ภูมิคุ้มกัน
ของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์  เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  แบะได้ดำเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสังคมไทย  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและวันสำคัญแก่เด็ก  เยาวชน  
และประชาขนทั่วไป  ได้เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น  จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนา  ทำให้เกดิสมาธิและปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็ก  
เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  จะช่วยทำให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตา  กรุณา  และมีคุณธรรม  ทำให้
พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งผลให้เด็ก  เยาวชนเป็นคนดี  แลสามารถแก้ปัญหาสังคมได้  
ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี 
 ความสุข 

/4.  เป้าหมาย… 
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กนักเรียน  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ตำบลรังงาม  จำนวน  50  คน 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6.  วิธีดำเนินการ  
 1.  ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
 2.  จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 3.  ประสานหน่วยงาน / วิทยากร/คณะกรรมการดำเนินงาน 
 4.  ดำเนินการตามโครงการ 
 5.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565) 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ลำดับที่  3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึก
การต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มี
เป้าหมายที่มุ่งประสงค์ให้เยาวชนมีความสำนึกรักท้องถิ่น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตระหนักถึงภัยการทุจริต  มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนที่สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์
ที่ 1  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 
/3.  วัตถุประสงค์… 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนในพื้นท่ี 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เยาวชนใน
พ้ืนที ่
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่  มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6.  วิธีดำเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก  ด้านการต่อต้าน
การทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปลูกจิตสำนึก 
 ขั้นตอนที่ 2 เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เยาวชนได้รับทราบข้อมูล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผูร้ับผิดชอบ 

 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่นำมาเผยแพร่ 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

        2.1 การแสดงเจตนาจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลำดับที่  1 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  มาตรการการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ  
                                              บริหารส่วนตำบลรังงาม 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงการสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ 

/ยั่งยืน… 
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ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์สุขของ
ประชาชนในท้องถิ่นดว้ย 
 ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เรื่องที่มีคำครหามาเป็นเวลาช้า
นาน  ด้วยสาเหตุที่คนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก  ซึ่งมากกว่าหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานหนหน่วยงาน  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมิได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิด
ขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ต้องแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1.  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย  1  ฉบับ 
 2.  มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 3.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  4  ปี 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6.  วิธีดำเนินการ  
 1.  ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 2.  ประชุมหน่วยงาน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3.  จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4.  ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5.  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7.  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8.  รายงานผลการดำเนินงาน 

 /7.  ระยะเวลา… 
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7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 -2565 

8.  งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

-  มีประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย  1  ฉบับ 
 -  มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  5  ปี  จำนวน  1  ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 

-  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของ  
   บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามได้ 

 -  ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
2. หลักการและเหตุผล  
  ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม    
เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต. ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่6) พ.ศ. 2552  มาตรา 69/1  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
ชัยภูมิ 

/เรื่อง… 
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เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 24 เดือน  

ตุลาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 55) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 31มกราคม พ.ศ. 
2561   

  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ อบต.  
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพได้คนดีมี
ความสามารถเข้ามาทำงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. รังงาม    
5. พื้นที่ดำเนินการ      
              องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ  
         6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม  2545 
         6.2  นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
         6.3  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
         6.4  ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
         6.5  สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ       

                   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดำเนินการ   

                    ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผดิชอบ      

         สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   
 
 
 

/10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ … 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีมาตรการบริหารงานบุคคล 
  10.2 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  10.3 ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบริหารงานบุคคลของ อบต.ไม่น้อยกว่า 90 %  
  10.4 การบริหารงานบุคลของ อบต. มีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

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

ลำดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล   และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การ
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามขึ้น 

 

/3. วัตถุประสงค์… 
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3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความ  
              ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เปา้หมาย/ผลผลิต 

 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ 

 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 

 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   

 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”   
2. หลักการและเหตุผล  
         การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  ลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่  24  เดือนตุลาคม 2545 ได้กำหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์  
       เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
           สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ  
         6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรังงาม  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
        6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  โดย
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
        6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรังงาม เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษา   และเสนอความเห็น เกีย่วกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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        6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรังงาม  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
        6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ใน 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 ลงวันที่  24  เดือนตุลาคม 2545 
7. ระยะเวลาดำเนินการ    

     ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
8. งบประมาณดำเนินการ   

                 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ    

                  นักทรัพยากรบุคคล  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    

                   มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 

***************************** 
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ลำดับที่ 4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลรังงาม  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต  มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรังงาม  ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
     ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ที่
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2  นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
รังงาม ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรงังาม 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 10.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

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

 
 

ลำดับที่ 5 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดจ้างบุคคลภายนอกประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อำนาจหน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต  .และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ 
 
 

/เปิดเผยข้อมูล… 
 



-34- 
 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสารธารณะ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีมาตรการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลรังงาม ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จำนวน 1 ครั้งต่อ
ปี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามมาตรการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขต 
                จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
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 6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 6.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (20,000 บาท) 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
       ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
 2. ผลลัพธ ์
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 

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

  
 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ลำดับที่  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
2. หลักการและเหตุผล  
 ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูปกระบวนการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การกระจายอำนาจตัดสินใจ  
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
กรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ  ทำให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  3.2  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
  3.3. เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้ 
          มาติดต่อขอรับบริการ  
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 
          ดำเนินงานได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  

6. วิธีดำเนินการ  
  6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดทำประกาศกระบวนการบริการปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนได้ทราบ 
           โดยทั่วกัน   
  6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1  ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2  ปรับปรุงป้ายลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

  6.4.3  ทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  6.4.4  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5  จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

 6.4.6  จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่   
                    ประชาชน ทัง้เวลาทำการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  6.4.7  การมอบอำนาจตัดสินใจ การอนุญาต อนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5  มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
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6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  เพื่อนำจุดบกพร่องในการจัดทำ
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

8. งบประมาณดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
  10.3 มีทัศนคต ิ วิธีคิด  วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้ 
            มาติดตอ่ขอรับบริการ  
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 
            ดำเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
                                           ****************************** 
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ลำดับที่  2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และได้ดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมี
ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามจึงได้จัดทำกิจกรรมปรับปรุง กระบวนการทำงาน
หรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว  ทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของอบต.  ตามกฎหมายเป็นสำคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 

  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3. เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 
              ราชการใด ๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
6. วิธีดำเนินการ  

  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

 
 

/ขั้นตอนและระยะเวลา… 
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ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอำนาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติ ราชการ  

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกอบต.และผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดำเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
                ของ เจ้าหน้าที ่ 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให้ประชาชนมี
ความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
                                           ****************************** 
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ลำดับที่ 3  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และหัวหน้าส่วนราชการ (2.3.2) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน มาตรา 69/1  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือ ให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 59 ที่
กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 60  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มาตรา 60 นายกเทศองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 
มาตรา 60/1  กำหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย กำหนด หรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 

/ดังนั้น… 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้า
ส่วนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
   10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

***************************** 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์

ลำดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการคัดเลือกคนดีศรีรังงาม (2.4.1) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรัง
งาม  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
               กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อ
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25621– 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
************************* 
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ลำดับที่ 3 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “เดินตามพ่อ” (2.4.3) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเป็นผู้มี
บทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนอันสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้และความเจริญให้กับท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดีขึ้นโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  เศรษฐกิจชุมชนดีและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 การเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็นวิธีการสำคัญในการกระตุ้นให้องค์กร 
ชุมชนและประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน  ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังความสามารถของตนเองเข้ามา
มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจแก่ประชาชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมจนเป็นผลสำเร็จ 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  และสามารถขยายผลไปสู่บุคคล  องค์กรและชุมชนอ่ืนๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลตัวอย่าง 

6.2  ทำการคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3  มอบประกาศนียบัตรแก่ประชาชนที่ได้รับการคัดเลือก 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10.2  ประชาชนในพื้นท่ีสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

***************************** 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบการพบการทุจริต 
ลำดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” (2.5.1) 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
               บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

/8.งบประมาณ… 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

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

ลำดับที่  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” (2.5.2) 
2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้ อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่
กำหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   
6. วิธีดำเนินการ   
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   -  การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   -  การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปีหรือ 
                        คณะทำงาน  LPA จังหวัด  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ      
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดำเนินการ    
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  
 
 
 

**************************** 
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ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  (2.5.3) 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   ดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม 
               ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
          มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดำเนินการ  
          องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   
6. วิธีดำเนินการ  

6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดทำคำสั่งรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 
               ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง   
               เดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน    
                ตำบล รังงาม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน   
                บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ 
                ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ   
           (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดำเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลรังงามตามคำสั่ง ดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

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

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
      3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน   
            ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ลำดับที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม”   
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงได้ให้มีสถานที่
สำหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล
รังงาม  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็น
จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
                ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน  
                ตำบลรังงาม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จำนวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วน 
           ตำบล รังงาม)  
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6. วิธีดำเนินการ  
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  

     6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
          6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหา พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที ่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กำหนด  
          6.4  มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 7. ระยะเวลาดำเนินการ 
           (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)  
8. งบประมาณดำเนินการ 

      ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 
 
 
 
 
 

************************* 
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ลำดับที่ 2  
  1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของอบต. และ
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
  2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้  ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน   มิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
6. วิธีดำเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดำเนินการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
อบต. ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

     
 

**************************** 
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ลำดับที่ 3   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามบอร์ดประชาสัมพันธ์”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีต่างๆ  ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอีเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพสูง  การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ  เข้ามาใช้ใน
การดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสรุปเอให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐ าน  สร้างความ
น่าเชื่อถือ  และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง  ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือก
สื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ  การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง  ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็น
สำคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ  บทบาท  
หน้าที่  อย่างโปร่งใสและยุติธรรม               
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 

  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จำนวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
    พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  

    6. วิธีดำเนินการ  
 6.1  บอร์ดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล 

 6.2  ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่   
 6.3  ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและให้ประชาชนสืบค้นได้ 
 6.4  ประกาศผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน  facebook line ของ อบต. 
 6.5  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.6  จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ 
 6.7  อื่นๆ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)    

8. งบประมาณดำเนินการ    
     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     สำนักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม   
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
 จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน   

 

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

  
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ลำดับที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเวทีประชาคมและบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและตำบล            
                 ประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีนโยบายที่จะพัฒนางานด้านต่างๆ ในท้องถิ่น  โดยบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านขับเคลื่อนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตน  นำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติเป็น
กลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน  ซึ่งในการประชาคมถือเป็นการ
รวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเอง  เป็นเวทีของการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับข้อมูล  เช่น  การแก้ไขปัญหาในชุมชน  การวางแผนพัฒนาชุมชน  การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน  เป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหา  ความต้องการ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชน
โดยผ่านเวทีประชาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามจึงจัดทำเวทีประชาคมดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการ 
3.2 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 
3.3 เพ่ือให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
3.4 เพ่ือเป็นการฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและนำไปสู่ 
     ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 
3.5  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคม 
 4.2 กำนันตำบลรังงาม  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนประชาคมแต่ละหมู่บ้านทราบโดยออกหนังสือเชิญ 
 6.3 จัดประชุมประชาคมตำบลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

6.4 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น  พร้อมทั้งให้มีการนำเสนอแผนงานและโครงการ/กิจกรรมของ 
                  หมู่บ้านจัดลำดับความสำคัญ  เพ่ือจะสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 
 10.2  ส่งเสริมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
                   อย่างแท้จริง 
 10.3  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและนำไปสู่ความพึง 
                  พอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 
 10.4  ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหาในพ้ืนที่ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
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ลำดับที่ 2 
 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม    
 2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ 
                นำมาเป็นขอ้มูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เก่ียวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด  สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 6.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและ 
                เร่งด่วน 

 6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
          ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้ 

 6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4405-6573  โทรสาร 0-4405-6574 
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 6.3 ทางเว็บไซต ์
 6.4 ทางไปรษณีย ์

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

  10.2  สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3  แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 

****************************** 
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ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์ facebook, line ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                     รังงาม    
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  41  ได้
กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคำร้องเรียน  เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรคความ
ยุ่งยาก  หรือปัญหาอ่ืนจากบุคคลใด  โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง
พิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีที่อยู่ของบุคคลนั้น  ให้แจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วยนอกจากนี้
มาตรา  42  ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีอำนาจออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ   หรือประกาศ  เพ่ือใช้บังคับกับส่วน
ราชการอ่ืน  มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  
ซ้ำซ้อน  หรือล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่  เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
ต่อไป 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552  ข้อ  18  ได้กำหนดให้ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการหรือจำเป็น
ให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยา  มีสิทธิเสนอคำร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้  และข้อ  14  กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคำร้องทุกข์ออกใบรับคำร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน  นอกจากนี้  ข้อ  25   
ได้กำหนดให้ส่วนราชการได้รับคำร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับคำร้องไปยังผู้ร้องทุกข์ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนดภายใน  15  วัน  นับตังแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์  การแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการ
นำมาพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นรวมทั้งเปิดช่องทางที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับบริการที่เท่าเทียม
กันและโปร่งใส  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงได้มีกิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางเว็ปไซต์ 
facebook, line ของอบต.รังงาม    
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและกระยวนการในการร้องเรียน 
 3.3 เพ่ือให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
4. เป้าหมาย 
 ช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 6.2 ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
 6.3 กล่องแสดงความคิดเห็น 

 6.4 ผ่านเว็ปไซต์ อบต. 
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 6.5 ผ่าน facebook  อบต. 
 6.6 สายตรงผู้บริหาร   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขท์ี่หลากหลาย 

 10.2 ประชาชนทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 10.3 การบริหารงานของ อบต. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 

****************************** 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  (3.3.1) 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและการสร้างการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน  สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง  
ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า  “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม  และวิ่งตามกระแสเงิน  ทำให้ชุมขนได้รับการเรียนรู้  รู้จักชุมขนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและ
ศักยภาพของตนเอง  ตลอดจนการทำโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้  และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้” 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น  ข้อดี  โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1  ประชุมผู้บริหาร  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย  
           ภายในหมู่บ้าน 
 6.3  ดำเนินการจัดทำแผนชุมขนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 6.4  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ 2561-2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ  
 งบประมาณ  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการทรัพยากรหรือทุนในชุมชน  ทั้งทุนบุ คคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี  เอ้ืออาทรต่อกันได้  รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยมที่ให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได ้
 
 

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

 

ลำดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ  “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรับซองและเปิดซองและ 
                                  ตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรัง
งาม  อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย  

     ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  9  หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ดำเนินงาน   

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ   

      (ปีงบประมาณ 2561-2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ    

      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ       

      กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  รังงาม 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
                  ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
******************************** 
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ลำดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                      ระดับอำเภอ  
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2541 ข้อ 82 (3) กำหนดให้มีศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ดังนั้ น 
อบต.ทั้ง 4 แห่ง ในเขต อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเนินสง่า ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ เพ่ือ
ใช้สถานที่ดังกล่าวปฏิบัติงานด้านพัสดุของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีความต้องจัดทำโครงการนี้ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเนินสง่า ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในศนูย์รวมข้อมูลการซื้อ  
                 หรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.2  เพ่ือใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
                 ระดับอำเภอ 
 3.3  เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการที่ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วน 
                 ตำบลระดับอำเภอ  
4. เป้าหมาย 
    ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอเนินสง่า 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ 
             (ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ) 
6. วิธีดำเนินการ 
 สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 10.2  ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการกับศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือ 
                  การจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ 
 10.3  คณะกรรมการศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอมีสถานที่  
                  ปฏิบัติงาน 
 
 

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

 

3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลำดับท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน”   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สำคัญ  การส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ร่วมคิด  รว่มทำ  ร่วมแก้ไขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน  ทำให้ประชาขนอาจจะยัง
ไม่ทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ  การส่งเสริม
กลไกภาคประชาชนโดยการมีประชาชนบริหารจัดการเอง  กำหนดทิศทางของตนเอง  สร้างภูมิคุ้มกันให้พ้ืนที่ตนเอง
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ดังนั้น  มาตรการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  เป็นการปฏิบัติงานที่มีกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับ  กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชนต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลรังงามหลาย ๆ ด้าน  เช่น  ตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตัวแทนประชาคมร่วมเป็น
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นต้น     
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด 
 3.2  เพื่อเป็นการส่งเสริมกลไกภาคประชาชน 
 3.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3.4  เพื่อให้ตัวแทนภาคประชาคมกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 3.5  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต 
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4. เป้าหมาย  
     ตัวแทนประชาคมที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

5. พื้นที่ดำเนินงาน 
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1  ประชุมคณะกรรมการชุมชน/เวทีประชาคมเพ่ือคัดเลือกผู้แทน 

 6.2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.3  แจ้งหนังสือให้ผู้ได้รับคำสั่งแต่งตั้งทราบ 
 6.4  จัดประชุมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ 
 6.5  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
 6.6  รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาการดำเนินการ   
     (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ   
     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ      
     สำนักปลัด  และกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                  ตำบลรังงาม 
 10.2  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
                  ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 10.3  การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด 
 10.4  ภาคประชาชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน  ของตนกับมาตรการ  
                  การป้องกันการทุจริต 
 
 
 

**************************** 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 
 

ลำดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมจัดทำระบบตรวจสอบ  ควบคมุและถ่วงดุลให้เหมาะสม  
2.  หลักการและเหตุผล 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กำหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงได้มี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกปี 
3.  วัตถุประสงค ์
          3.1  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
          3.2  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบตาม 
                แบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
          3.3  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน 
                แผ่นดิน ตามกำหนด 
4.  เป้าหมาย 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6.  วิธีดำเนินการ 
          6.1.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          6.2.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          6.3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          6.4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน 
                องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
          6.5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ 
                รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง            
                รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7.  ระยะเวลาการดำเนินการ 
           (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 
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8.  งบประมาณดำเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          10.2  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

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

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (4.1.2) 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงามพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
          3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
          3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 6.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 
                ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 

10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
       (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

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



-66- 

4.2.  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี  
       สามารถดำเนินการได้  

ลำดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ (4.2.2) 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต 
ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลรังงาม 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 5.2 มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 5.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 5.4 สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
9. ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 
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10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงามทำ
ให้เกิดความโปร่งใส   
 

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

 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนต้องรู้และและยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้ไม่ได้เกิดจากเรื่องงความ
รอบคอบ  ความชำนาญ  ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นชาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  
ความเข้าใจของระเบียบกฎหมาย  คำสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่างๆ  ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น  เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ  สำนักปลัด อบต.  จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย
ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.รังงาม  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
                 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
 3.2  เพ่ือให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.รังงาม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ 
                 ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.รังงาม  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน 
                 ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมายประกอบ 
                 รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.รังงาม  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ 
                 ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103  แห่งกฎหมาย 
                 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม รวม  22  คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  วัน  เวลา  และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
                ตำบลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.รังงาม  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
                  ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
 10.2 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.รังงาม   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ 
                 ทรัพย์สินและหนี้สิน 
           10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.รังงาม  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง 
                 ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า       
                 ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.รังงาม  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของ   
                  รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินปรือประโยชน์อื้นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103  แห่งกฎหมาย  
                  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

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

 

 
ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น (4.3.2) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงาน 
               ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
               กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ   10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

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

 

ลำดับที่ 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้ใองถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน 
                 การทำงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี

************************* 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 1  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

คอร์รัปชัน  หมายถึง  การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาและประโยชน์ของส่วนรวม  หาก
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลส่วนตัวหรือพวกพ้อง  ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  
ทั้งนี้  เพือ่ให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา  และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 3.1  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 3.2  เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ  
            ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ตำบล 

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



-73- 
ลำดับที่   2 

  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
6. วิธีดำเนินการ 
 3.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 3.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ตามจุดประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน 
                ตำบลรังงาม 
 3.3 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 3.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 3.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 3.6  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ  
            ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
            สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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