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ประกาศองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
เรื่อง  ประกาศประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
********************************* 

ดวยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดแจงมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุม  
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3       (พ.ศ. 
2560 - 2564)  ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติและสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ขอความรวมมือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อใหแผนมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  เรียบรอย
แลว 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป    
(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค  เพื่อเปนแนวทางถือปฏบิัติตอไป  โดยสามารถ ดู
รายละเอียดไดที่กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  หรือเว็บไซด 
www.nakhonsawanpao.go.th 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕60 

 
(นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 

ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่
นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค  จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเปนภูมิคุมกันสําหรับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค         ไดทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถิ่น  อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการ
ปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย   
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวน 
จังหวัดนครสวรรค  เลมนี้ประกอบดวย 
 

  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค  ไดรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการภายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
ซึ่งเปนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
4 ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  จะมีสวนชวยใหผูบริหารองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และเพื่อ
บรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (ป พ.ศ.2560 – 
2564) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
พฤษภาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา 

  
 
 สวนที่ 1 บทนํา 
   การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทจุริตในองคกร      (1)-1- (1)-3 
   หลักการและเหตผุล       (1)-3- (1)-4 
   วัตถุประสงคของการจัดทําแผน      (1)-4- (1)-5 
   เปาหมาย             (1)-5 
   ประโยชนของการจัดทําแผน                                                                (1)-5 
 
 สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต             
   โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 4 ป      (2)-1- (2)-10 
          (พ.ศ. 2561 – 2564 แยกตาม  7  มิติ 
 
 สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ             (3)-1- (3)-123 
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 สวนที่ 1 
บทนํา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน

บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต  เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มี

อยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

  การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น  

ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค   

สําคัญเพื่อใหบริการตางๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

 สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตในองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคแบงได ดังน้ี 

1. สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจรติดานงบประมาณ การทําบัญชี  
การจัดซื้อ จัดจางและการเงินการคลัง  

กระบวนการทจุริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับดานงบประมาณ    การทําบัญชี      

การจัดซื้อ จัดจางและการเงินการคลงั มีสาเหตุมาจากการทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิ่นละเลยไมปฏบิัติหรือไมทํา

ตามระเบียบฯ  และอางวาไมทราบเกี่ยวกบัเรื่องที่มีการใหจดัทําและไมจัดทําอันเปนผลกอใหเกิดการทุจริตในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

2. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล  
การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล  บุคลากรทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นซึ่งบางสวนใช 

ตําแหนงของตนแสวงหาผลประโยชน บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมปฏิบัติหรือไมทําตามขอกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ  และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเขาใจ หรือไมมีความรูเกี่ยวกับขอ
กฎหมายกฎระเบียบ คําสั่งตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

3. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย  
ในสวนชองวางของกฎหมายและระเบียบตางๆ มุงวิเคราะหระบบตรวจสอบและระบบโครงสราง 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ซึ่งระบบการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินไมทั่วถึง กฎหมายเปด
ชองวางใหมีการทุจริตได   โดยมีการใหสังเกตโครงสราง องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ป 2540 และ
ในกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นมีความเขมแข็งเพื่อใหอยูในตําแหนงตลอด 4 ป   ซึ่งใน
กรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนทีมเดียวกับผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดก็จะเปนชองทางใหทุจริตได 
เพราะระบบถวงดุลขาดความเขมแข็ง 

4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม จริยธรรม  
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความรูความเขาใจโดยเฉพาะเจาหนาที่ของ อปท. 

ตลอดจนผูบริหารทองถิ่นและพนักงานทองถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัยชองโหวของกฎหมายแสดง
ใหเห็นถึงการไมมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสรุปผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาด
ความรูความเขาใจในหลักการบริหารทองถิ่น ขอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตาง ๆ จําเปนตองมีการ
เพิ่มพูนความรูและควรรู เพราะถาบางสวนไมมีความรูความเขาใจเปนผลทําใหปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได 
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5. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากขาดการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ  
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนหนึ่งไมชี้แจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ใหประชาชนทราบ ไมแจงงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประชาชนและ 
ไมสงขาวสารทางราชการใหประชาชน ไมมีการประกาศในชองทางการสื่อสารใหประชาชนทราบในการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไมมีการประกาศการดําเนินกิจกรรมและงบประมาณใหชาวบานทราบเชนกัน บุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทราบวา ปจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชีมีจํานวนเทาไร  

6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 

  ผูตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพียงหนวยงานเดียวมี
กําลังคนไมเพียงพอ และสํานักงานตรวจเงนิแผนดินสวนกลางมกีําลังคน เพียงพอแตไมสามารถลงไปตรวจไดทุกพื้นที่ 
ที่กระทําไดก็เปนเพียงเปนการสุมตัวอยางเทานั้น ในสวนของสํานักงาน ป.ป.ช. ก็เชนเดียวกัน ถาหากสํานักงาน 
ป.ป.ช. และสํานักงานตรวจเงินแผนดินมีอนุกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัด และใหจัดตั้ง อาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาค
ประชาชน  สวนระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมักพบวาผูบริหารทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมควบคุมดูแลเจาหนาที่ใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตาง ๆ อยางเครงครัด 
และฝายสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองทําหนาที่เปนฝายกํากับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหถูกตองเหมาะสม เพื่อประโยชนของประชาชน แตกลับ
พบวาปจจุบันฝายสภาทองถิ่น โดยสวนใหญกับกลายเปนกลุมเดียวกับผูบรหิารทองถิ่นจึงทาํใหสมาชิกสภาทองถิ่นเขา
ไปมีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารทองถิ่นไดนอย  

7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล  

องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง      ยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่สงผลใหเกิดการทุจริตได  

โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝายการเมืองที่ครอบงําหรือสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่หรือขาราชการ

ทองถิ่น ตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกีดกันผูเสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับใหผูมีสวนเกี่ยวของตรวจรับงาน

โครงการตาง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในทองถิ่นไมกลาที่จะใหการเปนพยานเพื่อเอาผิดกับผูทุจริต และสวน

หนึ่งวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เชน ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผูมีบารมี              

การสํานึกบุญคุณของผูมีพระคุณ สิ่งเหลานี้ทําใหผูบริหารทองถิ่นใชอํานาจหนาที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน

ใหกับตนเองและพวกพอง  

 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  สามารถสรุปเปน

ประเด็นได  ดังน้ี 

 1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวา  ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม

เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให

เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต

มากยิ่งขึ้น 
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น  โดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ

ตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซื้อ – จัดจาง  เปนเรื่องของการ

ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมกีารใหสินบนแกเจาหนาที่

เพื่อใหตนเองไดรับสทิธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผกูขาด ไดแก  การผูกขาดในโครงการ

กอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทํา

ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น  ทําใหเจาหนาที่ตอง

แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ

ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง  และ 

มีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

 7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน                

ยกยองคนที่มีเงิน  คนที่เปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง  ดวยเหตุนี้  ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็น

วาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทําการทุจริต

ฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการทุจรติคอรรปัชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ  เปนปญหา         

ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอก

สังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ

อยูเสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยาง

ยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด

ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน 

ทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศ

ไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76         

จาก 168 ประเทศทั่วโลก  และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และ

ลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ 

ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
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  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย

ยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่สวนการ

กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อ

คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

   นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง  
ที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
    เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ

บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหา

ในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย  และดวยเหตุที่วานี้ ไดมีสวนทําใหการ       

บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น

อยางแทจริง  คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางที่เอื้อ

ประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน   ฝาฝนหรือ     

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรงสรางภาพลักษณ  ความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานทั้ง 

ภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการทํางาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญที่จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอดทุจริตหรือการ

ทุจริตมีทิศทางลดนอยลง  ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซึ่งประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆตําแหนง จะตอง

มีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติที่ชื่นชม  ยอมรับหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ประกอบหลักการใชกฎหมาย  ระเบียบ           

ขอบังคับตางๆ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึดหลัก               

“ธรรมาภิบาล” แลว  หนวยงานองคกรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไววางใจ  ศรัทธาองคกรปกครอง        

สวนทองถิ่นอยางแนนอน 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่จะเปนตัวชวย 
สรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นไดเขารวมการเปน
เครือขายในดานการปองกันการทจุรติแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดยึดหลักการบริหารงาน   และการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพื่อใหองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค   ใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลือ่นมาตรการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. เพื่อสงเสรมิใหบุคลากรขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค   ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
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3. เพื่อสงเสรมิบทบาทการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสรมิสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็ง 

4. เพื่อใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรอืการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
 
4. เปาหมาย 

1. ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ขาราชการ  ลูกจางประจํา   และพนักงานจาง     
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส  เปน
ธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝาย 

2. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีระบบการปฏบิตัิงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกบัการทุจริต
และประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่  และสามารถจัดการกับกรณีการทจุริตและประพฤติมิชอบอยางรวดเร็ว 
โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ ปราบปราม
การทจุริต ภาครัฐ 

4. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  สามารถพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 
 5. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค มีแผนงานที่มปีระสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทจุริต
และประพฤติมิชอบ  จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1. ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ขาราชการ  ลูกจางประจํา   และพนักงานจาง     
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   ตลอดจนประชาชน มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง            ซึ่งจะนํา
มาถึงการสรางคานิยม  และอุดมการณในการตอตานการทุจริต   ในการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม        หลัก
ธรรมาภิบาล 
 2. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  สามารถบรหิารราชการเปนไปตามหลักบรหิารกจิการบานเมือง 
ที่ดี  มีความโปรงใส  เปนธรรมสามารถตรวจสอบได 
 3. ประชาชนมีสวนรวมรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา  รวมตัดสนิใจรวมทัง้รวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น  อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4. สามารถพฒันาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรคทัง้จากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทจุริต 
 5. องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีแนวทางการบริหารราชการที่มปีระสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระทําการทจุริตและประพฤตมิิชอบ  จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจและใหความรวมมอืกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทจุริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่  2 
 

กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ประกอบดวย  4  มิติ  ดังนี้ 
 

 มิติท่ี  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
  1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมอืง ฝายบรหิาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด 
                                        ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

                                        หรือการมผีลประโยชนทบัซอน 
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

   1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

   1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

  1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสจุริต 

  1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

  1.3.3 สรางสํานกึและความตระหนักใหมจีิตสาธารณะ 

 มิติท่ี  2  การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทจุริตของผูบรหิาร 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคลใหเปนไปตามหลกัคุณธรรม ทัง้ในเรื่อง 
                                        การบรรจุแตงตัง้ โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช 
                                        ประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏบิัติใหเปนไปตามกฎหมาย  
                                        ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง 
                                        พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลอืกปฏิบัต ิ

2.3  มาตรการการใชดุลยพินจิและใชใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ด ี
   2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกบัการบริการ   

                                        ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและใน 

                                        ระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการติดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ 
                                        แทนหรือการดําเนินการอืน่ใดของ ผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให 

เปนทีป่ระจักษ 
   2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติทีม่ีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

   2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกจิการสาธารณะของทองถิ่น 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทจุริต 
 2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาทีร่าชการดวย 

                                        ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกจิการบานเมือง 

                                        ที่ดี 

 2.5.2 มีการใหความรวมมอืกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตาม 

                                        อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกร 

                                        ปกครองสวนทองถิ่น 

   2.5.3 ดําเนินการใหมเีจาหนาที่ ที่รบัผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมี  

                                        เรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัตริาชการ 

                                        ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

มิติที่  3  การสงเสริมบทบาทและการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางทีเ่ปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นได ทุกขั้นตอน 
   3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมลูขาวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ  
         การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผล การปฏิบัติงานเปนไป  
         ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบงัคับที่กําหนดใหองคกร 
         ปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

   3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปฏิบัตริาชการทีเ่ปน 

                                        ประโยชนกับการมสีวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

  3.2 การรบัฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟง ความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกจิการตามอํานาจ 

        หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกจิการที่มผีลกระทบ 

        ตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

   3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/ รองทกุขไดโดยสะดวก 

   3.2.3 มีรายงานหรอืแจงเปน รายลักษณอักษร  ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทกุข ได 

         ทราบถึงการไดรับเรือ่งระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน/ 

        รองทุกข 
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  3.3 การสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมบริหารกจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพฒันา การจัดทํางบประมาณ 

   3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพสัด ุ

   3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติงาน 

มิติที่  4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
    4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
   4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากบัดูแล 

4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ 
         ปรับปรุงหรอืบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ   
         ปรับปรุงควบคุมภายใน   ใหผูกํากบัดูแล 

  4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัตหิรือการบรหิารราชการตาม 
ชองทางทีส่ามารถดําเนินการได 

4.2.1  สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคล 
         เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตัง้ โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

   4.2.2  สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงบประมาณ  

              การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

   4.2.3  สงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

    4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1  สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมคีวามรู ความเขาใจในการ 
         ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวของไดกําหนดไว 
4.3.2  สงเสรมิสมาชิกสภาทองถิ่นใหมบีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของ 
          ฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการทีก่ฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวของ ได 
          กําหนด 

    4.4 เสริมพลังการมสีวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทจุริต 
   4.4.1  สงเสรมิใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทจุริต 

4.4.2  บูรณาการทุกภาคสวน  เพื่อตอตานการทุจริต 

 

 
 



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมใหแก
ขาราชการ ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง

40,000 40,000 40,000 40,000 กองการเจาหนาที่

1.1.2 (1) มาตรการสงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

- - - - กองการเจาหนาที่
(ไมใช งปม.)

1.1.2 (2) โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

1.1.3 (1) กิจกรรมจัดทําคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน

10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักปลัดฯ

1.2.1 (1) โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค (เพ่ิมคอลัมน
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหแก
ประชาชนในทองถิ่น)

360,000 360,000 360,000 360,000 สํานักปลัดฯ

1.2.2 (1) โครงการฝายชะลอน้ํา
ตามแนวพระราชดําริ

120,000 120,000 120,000 120,000 กองชาง

1.2.2 (2) โครงการเพ่ิมพื้นที่สี
เขียวลดโลกรอน

50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง

1.2.2 (3) โครงการหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริ

50,000 50,000 50,000 50,000 กองชาง

1.2.2 (4) กิจกรรมเรงรัดจัดเก็บ
ภาษีและคาธรรมเนียม

- - - - กองคลัง
(ไมใช งปม.)

1.2.3 (1)  โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

600,000 600,000 600,000 600,000 กองสงเสริมฯ

1.3.1 (1)  กิจกรรมลูกเสือ      
ชอสะอาด

- - - - กองการศึกษาฯ
(ไมใช งปม.)

1.3.1 (2)  โครงการโตไปไมโกง 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

1.3.1 (3)  โครงการคายคุณธรรม - - - - กองการศึกษาฯ
(ไมใช งปม.)

1.3.1 (4) โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมปลูกตนคุณธรรมตอยอด
ความดีสรางจิตสํานึกในระบอบ
ประชาธิปไตย

750,000 750,000 750,000 750,000 กองกิจการสภาฯ

1.3.1 (5) โครงการสรางทางชีวิต
ใหมใหครอบครัวอบอุน

750,000 750,000 750,000 750,000 กองสงเสริมฯ

1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน

หมายเหตุ

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

1. การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

1.2 สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง     
ฝายสภาทองถิ่น และ 
ฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  2-4



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.3.2 (1)  โครงการประกวด     
คําขวัญตอตานทุจริต

- - - - กองการศึกษาฯ
(ไมใช งปม.)

1.3.3 (1)  โครงการสัปดาหบุญ
พัฒนา

- - - - กองการศึกษาฯ
(ไมใช งปม.)

1.3.3 (2) โครงการสานสัมพันธ
สองวัยปนใจรัก

60,000 60,000 60,000 60,000 กองสงเสริมฯ

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ/3 กิจกรรม/14 โครงการ 2,940,000 2,940,000 2,940,000 2,940,000

2. การบริหาร
ราชการ เพื่อปองกัน
การทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร

2.1 (1) กิจกรรมจัดทําแผน 
ปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

2.2.1 (1)  มาตรการสรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน

- - - - กองการเจาหนาที่
(ไมใช งปม.)

2.2.1 (2)  มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

- - - - กองการเจาหนาที่
(ไมใช งปม.)

2.2.2 (1)  โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง

- - - - กองพัสดุฯ
(ไมใช งปม.)

2.2.3 (1)  มาตรการจัดทําประกาศ
อัตราคาธรรมเนียมในการใชบริการ

- - - - กองกิจการพาณิชย
(ไมใช งปม.)

2.2.3 (2)  มาตรการการ
กําหนดการรับผูสูงอายุเขารับ
บริการในสถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกว

- - - - กองสงเสริมฯ
(ไมใช งปม.)

2.2.3 (3)  กิจกรรมการใหบริการ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกว

- - - - กองสงเสริมฯ
(ไมใช งปม.)

2.3.1 (1)  กิจกรรมเผยแพร
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

- - - - สํานักปลัด
(ไมใช งปม.)

2.3.1 (2)  กิจกรรมจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ

- - - - กองกิจการพาณิชย

(ไมใช งปม.)

2.3.1 (3)  กิจกรรมการจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลา    
ในการรับผูสูงอายุเขารับบริการ  
ในสถานสงเคราะหคนชราบาน    
เขาบอแกว

- - - - กองสงเสริมฯ
(ไมใช งปม.)

2.3.2 (1)  มาตรการ การมอบ
อํานาจ อนุมัติ อนุญาต  สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

- - - - กองการเจาหนาที่
(ไมใช งปม.)

หมายเหตุ

2.3 มาตรการใช         
ดุลยพินิจและใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  2-5



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.4.1 (1)  โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเดนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค

- - - - กองการเจาหนาที่
(ไมใช งปม.)

2.4.2 (1)  กิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติคุณแกคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
อบจ.นครสวรรค คณะกรรมการ
พัฒนา อบจ.นครสวรรค และ
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
นครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

2.4.2 (2)  กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติในกิจการสาธารณะของ
แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด

- - - - กองกิจการพาณิชย

(ไมใช งปม.)

2.4.2 (3)  กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกผูมีอุปการ
คุณ สนับสนุนภารกิจของสถาน
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว

- - - - กองสงเสริมฯ
(ไมใช งปม.)

2.4.3 (1)  กิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารง
ตําแหนงตนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
นครสวรรค

- - - - กองสงเสริมฯ
(ไมใช งปม.)

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

2.5.1 (1)  มาตรการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

- - - - สํานักปลัด
(ไมใช งปม.)

2.5.2 (1)  กิจกรรมจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 4 ป (พ.ศ.2561-2564) ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด 
นครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

2.5.3 (1)  มาตรการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับขอรองเรียน

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

2.5.3 (2)  มาตรการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมีบุคล
ภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของ อบจ.นครสวรรค   
วาทุจริตและปฏิบัติราชการ      
ตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

มิติที่ 2 รวม 8 มาตรการ/10 กิจกรรม/2 โครงการ - - - - 

หมายเหตุ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ที่ประจักษ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564)  2-6



ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของ      
ภาคประชาชน

3.1.1 (1)  กิจกรรมปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.1.1 (2)  กิจกรรมการออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.1.1 (3)  โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

360,000 360,000 360,000 360,000 สํานักปลัดฯ

3.1.1 (4)  กิจกรรมจัดหนวย
ประชาสัมพันธใหบริการขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.1.1 (5)  โครงการจัดทําหนังสือ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

100,000 100,000 100,000 100,000 กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

3.1.1 (6)  กิจกรรมประชาสัมพันธ
เผยแพรบทบาท อํานาจหนาที่ 
และภารกิจขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

3.1.1 (7)  กิจกรรมจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ        
(Call Center)

- - - - กองกิจการพาณิชย

(ไมใช งปม.)

3.1.2 (1)  โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ -    
จัดจาง

- - - - กองพัสดุฯ
(ไมใช งปม.)

3.1.3 (1)  มาตรการจัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค

- - - - สํานักปลัด
(ไมใช งปม.)

3.1.3 (2)  มาตรการจัดทํา
ประกาศอัตราคาธรรมเนียมในการ
ใชบริการ

- - - - กองกิจการพาณิชย

(ไมใช งปม.)

3.1.3 (3) กิจกรรมจัดทําแผนพับ
เผยแพรและประชาสัมพันธ
หลักเกณฑการรับผูสูงอายุเขารับ
บริการในสถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกว

- - - - กองสงเสริม
(ไมใช งปม.)

หมายเหตุ

3.1  จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได 
ทุกขั้นตอน
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.2  การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกของประชาชน

3.2.1 (1)  กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
รวมกับประชาคมทองถิ่นเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (กรณี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน)

200,000 200,000 200,000 200,000 กองแผนฯ

3.2.1 (2)  กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

3.2.1 (3)  มาตรการ             
การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราว
รองทุกขขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.2.2 (1)  กิจกรรมการเพ่ิมชอง
ทางการรองเรียนและรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.2.2 (2)  มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.2.3 (1)  กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงให        
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.2.3 (2)  มาตรการใหคําปรึกษา
กฎหมายใหแกประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกข

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

3.3.1 (1)  มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา อบจ.นครสวรรค,
 คณะกรรมการพัฒนา อบจ.
นครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

3.3.1 (2)  กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
รวมกับประชาคมทองถิ่นเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (กรณี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน)

200,000 200,000 200,000 200,000 กองแผนฯ

3.3.1 (3)  กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

3.3.2 (1)  มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคม เขารวมเปน
คณะกรรมการดําเนินการ         
จัดหาพัสดุ

130,900 130,900 130,900 130,900 กองพัสดุฯ

หมายเหตุ
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.3.3 (1)  มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
นครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

3.3.3 (2)  กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.
นครสวรรค

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ/13 กิจกรรม/3 โครงการ 790,900 790,900 790,900 790,900

4.1.1 (1)  กิจกรรมจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

4.1.2 (1) กิจกรรมจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

4.2.1 (1)  มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง          
การโอน ยาย

- - - - กองการเจาหนาที่
(ไมใช งปม.)

4.2.2 (1) กิจกรรมประกาศใช
ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําป

- - - - กองแผนฯ
(ไมใช งปม.)

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

4.3.1 (1) กิจกรรมสงเสริมให
ความรูการปฏิบัติหนาที่แกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค

- - - - กองกิจการสภาฯ
(ไมใช งปม.)

4.3.2 (1)  กิจกรรมสงเสริมให
ความรูแกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เกี่ยวกับ
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กฎหมาย

- - - - กองกิจการสภาฯ
(ไมใช งปม.)

4.4.1 (1)  กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

4.4.1 (2)  มาตรการ การเฝา
ระวังการคอรัปชันโดยภาค
ประชาชน

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะตรวจ
เงินแผนดินกําหนด

หมายเหตุ

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต
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ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.4.2 (1)  มาตรการใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ    
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ

- - - - สํานักปลัดฯ
(ไมใช งปม.)

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ/6 กิจกรรม - - - - 

หมายเหตุ โครงการ ที่ไมมีในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จะดําเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ภายในเดือนธันวาคม 2560 ตอไป

หมายเหตุ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                   3-1 
 

สวนที่ 3 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และ ฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1  สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนในทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวัด
ลูกจางประจําและพนกังานจาง” 

2. หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ : 
   การพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพน               

ทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี                       
ซึ่งความเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ”เจาหนาที่ของรัฐ”                         
ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล 
จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดความคุมคา                   
และมีประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่              
26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว 
5 ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในองคกรเพื่อเปนตนแบบใหขาราชการได
เรียนรูและปฏิบัติตาม 

    ประกาศ ก.จ.จ. นครสวรรค เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจําและพนักงานจาง ลงวันที่  25 กันยายน 2558 ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพื่อยึดถือเปน
หลักการ แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ซึ่งขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
และประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนตระหนักในการเปนขาราชการและเจาหนาที่
ที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี เปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
เสียสละเปนที่เชื่อถือไววางใจของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและประชาชนผูมาติดตอราชการ   

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน                   
จึงไดจัดทําโครงการ”พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการองคการสวนจังหวัดลูกจางประจํา                
และพนักงานจาง” ดังกลาว 

3. วัตถุประสงค : 
            3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจําและพนักงานจาง           

มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติหนาที่ราชการ                      
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           3.2 เพื่อใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการ
พัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและ
สมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึก
ในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย :  
          ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

5. สถานที่ดําเนินการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
   จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทาง  คือ 
    6.1 จัดกิจกรรมบรรยายการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมโดยวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญ เพื่อบรรยายใหความรูแก ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการครูองคการบริหารสวน
จังหวัด ลูกจางประจําและพนักงานจาง  

    6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ เพื่อสงเสริมใหรูจักความสามัคคี  
เสียสละ ชวยเหลือ เอื้อเฟอ แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การ
สงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม การเลี้ยงอาหารและแจกสิ่งของแกคนพิการและคนชราตามสถาน
สงเคราะหตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
         ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
8. งบประมาณ : 
        จํานวน 40,000.- บาท / ป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10.ตัวชี้วัด / ผลลัพธ : 
   10.1 ผูเขารับการฝกอบรม มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต                  
และในการปฏิบัติหนาที่ราชการ          

   10.2 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความ
สํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ
สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนสวนรวม 

   10.3 สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.1.2  สรางจิตสาํนักและความตระหนักการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “สงเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนจังหวัด
นครสวรรค” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค พ.ศ.2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีการประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 กําหนดใหขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,            
มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ
ไมมีผลประโยชนทับซอน, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน              
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําอันเปนการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาว
มาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

   ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน
ทับซอน 

๓. วัตถุประสงค : 
   3.1 เพื่อเปนเครื่องมอืกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
   3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและ

ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   3.3 เพื่อทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ                 
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
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   3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพักระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหาร               
ใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา                  
ตอประชาชน และตอสังคมตามลําดับ 

   3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดาํเนินการ : 
   6.1 เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใชเปนคานิยม

สําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยาง 
ทั่วถือและมีประสิทธิภาพ 

   6.2 เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค เปดเผยเปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม รับรู และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและ
ตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา                
9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
8. งบประมาณ : 
   ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   กองการเจาหนาที่ องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ  :  สงเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
- กลุม/กจิกรรม/เปาหมายที่ ๑.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง

ฝายบริหาร  ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน มาตรา 80 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 ยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ              เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตน โดยถือวาการจัดการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริการสาธารณะ  
  การพัฒนาคนเพื่อใหคนมีความรู และทักษะความสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพถือเปนความ
จําเปนของหนวยงานในการพัฒนา แตที่จําเปนมากกวาการพัฒนาคนใหมีความรู ทักษะที่ใชในการปฏิบัติงาน คือ 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  อันเปนองคประกอบสําคัญยิ่ง ที่ทําใหคนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสวน
เสริมที่สําคัญที่ทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายได ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกลาวเปนพฤติกรรมที่แสดงออกในทางที
ดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและไดนํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เปนอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของสังคม และเปนแบบอยางที่ดีของผูอื่น ดังนั้นจึงตองเปนผูมีวินัย
และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถถายทอดในเรื่องวินัยและจริยธรรมตอศิษยโดยใชตนเองเปนแบบอยางที่ดี   
  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเปนผูประพฤติดี         มีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี สําหรับเยาวชนและสังคมสืบตอไป จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
1) เพื่ อ ใหครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกั ด ได ศึกษาและนอมนําหลักธร รมคํ าสอน                   

ทางพระพุทธศาสนา มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
2) เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง

ถูกตอง เกิดความยุติธรรม มีทัศนคติ ตระหนักในบทบาทหนาที่และสรางจิตสํานึกในคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีตอไป  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครูและบุคลากรทางการศึกษา      ในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน  60 คน 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนอยูบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี

ใหแกศิษยและสังคมได 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
  อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  

6. วิธีการดําเนินการ 
1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําโครงการ 
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการ 
3) ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
4) ดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ สงเสริมและพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม ใหแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 
5) สรุปผลการดําเนินงานโครงการเสนอผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
  เงินรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 100,000.- บาท ( - หนึ่งแสนบาทถวน - ) 

9. ผูรับผิดชอบ 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา มา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีทัศนคติที่ดี ตระหนักในบทบาทหนาที่และมีจิตสํานึกใน

คุณธรรมและจริยธรรม  
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1.1.3  สรางจิตสาํนึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี 
ผลประโยชนทับซอน 

 
โครงการที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการสงเสรมิการบริหารราชการแผนดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลงัและปรับปรงุคาตอบแทนบคุลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน
ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

   ปจจุบันหนวยงานตางๆเชนสํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทจุรติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรง
ใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆอันรวมถึงการใหความรูตาม
คูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตนและเพื่อ
นําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปน
กลไกสําคัญที่จะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ใน
ภาครัฐ จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขึ้น เพื่อเปน
ประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกดิความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง
เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทย
ใหเปนสังคมที่สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค : 
   3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคให

บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
   3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง

ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
       บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
       องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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6. วิธีดําเนินการ : 
       6.1  ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
        6.2  จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
       6.3  ตรวจสอบความถูกตอง 
             6.4  จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
       6.5  แจกจายใหบุคลากร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
       ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ : 
       10,000 บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
       ฝายนิติการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
        มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.2  สรางจิตสาํนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
1.2.1  สรางจิตสาํนักและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดมีกิจกรรม

โครงการพัฒนาในดานตางๆ ในเขตที่รับผิดชอบอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ไมวากอนหรือหลังการดําเนินงาน ความเขาใจของประชาชนและภาคสวน
ตางๆในพื้นที่ ถึงจุดประสงคลักษณะรูปแบบของการดําเนินงานตางๆ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะถา
ประชาชนและหลายภาคสวนเกิดความไมเขาใจ ไดรับรูขาวสารที่ไมถูกตอง ไมสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ครบถวน ก็จะเกิดความไมเชื่อถือศรัทธา นํามาสูการไมใหความรวมมือ หรือการตอตาน ซึ่งไมเปนผลดีตอการ
ดําเนินการพัฒนาตางๆ อยางแนนอน แตในทางกลับกันถาประชาชนและทุกภาคสวนไดรับขาวสาร            
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ถูกตอง เขาถึงไดงาย ก็จะมีความเขาใจใหความรวมมือ ซึ่งจะสามารถลดปญหา
ความขัดแยง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ไดเปนอยางดี วารสารประชาสัมพันธถือ
เปนชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เขาถึงไดงาย มีศักยภาพในการถายทอด 
ขอมูล ขาวสาร ภาพถาย กิจกรรม โครงการตางๆ ไดอยางละเอียดครบถวน สามารถชวยประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไปสูประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดเปนอยางดี 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธในการสราง
การรับรูและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขาถึง ขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆไดอยางครบถวนและถูกตอง           
จึงมีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธ ตอไป 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคใหประชาชนไดรับทราบ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
  ๔.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ 
        จัดพิมพวารสารประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 

3,000 ฉบับ  รวมทั้งสิ้น  15,๐๐๐  ฉบับ  
-ครั้งที่ 1   เดือน ธันวาคม     
-ครั้งที่ 2   เดือน กุมภาพันธ      
-ครั้งที่ 3   เดือน เมษายน 
-ครั้งที่ 4   เดือน มิถุนายน    
-ครั้งที่ 5   เดือน สิงหาคม     

๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 
ประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดรับรู/เขาถึง ขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร 

 สวนจังหวัดนครสวรรคอยางทั่วถึง 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   จังหวัดนครสวรรค 
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6. วิธีการดําเนินการ : 
           6.๑  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดําเนินการ จัดทํา ขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ  

 6.๒ จัดหาผูรับจางและดําเนินการจางเหมาจัดพิมพวารสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

 6.๓ เผยแพรประชาสัมพันธวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไปยังประชาชนและ       
ภาคสวนตางๆ 

 6.๔ ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ : 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   จํานวน  360,000.- บาท/ ป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค       

อยางทั่วถึง 
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1.2.2  สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา : 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงตระหนักถึงความสําคัญของ

การพัฒนาและฟนฟูปาไม ทรงแนะนําใหใชฝายกั้นน้ําหรือฝายชะลอน้ํา เปนแนวทางหรือวิธีหนึ่งในการชวย
สรางความชุมช้ืนเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมตนน้ําลําธาร คืนความอุดมสมบูรณและทําใหเกิดความหลากหลาย
ดานชีวภาพแกสังคมของพืชและสัตว ตลอดจนนําความชุมช้ืนมาสูแผนดิน 

   ฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ คือสิ่งขวางกั้นทางเดินของน้ํา ใชกับลําหวย ลําธารขนาดเล็ก
ในบริเวณที่เปน  ตนน้ํา หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน และหากชวงที่น้ําไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ําให
ชาลง และ กักเก็บ กรอง ตะกอนไมใหไหลลงไปในบริเวณลุมน้ําตอนลาง  

   ฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ ชวยสรางความชุมช้ืนใหเกิดข้ึน พืชพรรณที่มีอยูในบริเวณนั้น
จะไดรับการฟนฟูพัฒนา กอใหเกิดความอุดมสมบูรณ สามารถเก็บกักซับน้ําเปนแหลงเพิ่มพูนความหลากหลาย
ในระบบนิเวศน  ทําใหสภาพแวดลอมของชุมชนมีความชุมช้ืนยิ่งขึ้นเสมือนเปนแหลงเก็บน้ําขนาดเล็กกระจาย
อยูทั่วไปในพื้นที่ อันเปนประโยชนตอชุมชนในการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค สภาพปาที่อุดม
สมบูรณและความหลากหลายของระบบนิเวศที่เกิดขึ้น ทําใหชุมชนมีแหลงอาหารแหลงเสริมสรางอาชีพจาก
การอนุรักษปา ชุมชนเกิดความรักสามัคคีมีสวนรวมในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

   ประกอบกับตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540                 
ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

   ดวยเหตุดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการฝายชะลอน้ํา                   
ตามแนวพระราชดําริ  เพื่อสรางเสริมจิตสํานึก และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของนักเรียน และประชาชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร             
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  

3. วัตถุประสงคโครงการ : 
   3.1  เพื่อสรางเสริมจิตสํานึกของนักเรียน และประชาชน ใหตระหนักถึงความสําคัญของฝาย

ชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ 
   3.2  เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของนักเรียน และประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ 
   3.3  เพื่อเสริมสรางความชุมช้ืนใหกับพื้นที่ และรักษาความอุดมสมบูรณและความหลากหลาย

ของระบบนิเวศในพื้นที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   4.1  จัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริใหแก

นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ดําเนินการกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา  
   4.2  ดําเนินการกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   พื้นที่ปาตนน้ํา พื้นที่ปาชุมชน พื้นที่ลาดชัน หรือพื้นที่ลุมน้ํา ภายในจังหวัดนครสวรรค 
] 
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6. วิธีการดําเนินโครงการ 
   6.1 ดําเนินการสํารวจตรวจสอบพื้นที่ดําเนินงานโครงการรวมกับผูนําชุมชน และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
   6.2  จัดอบรมประชาชนในพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับฝาย

ชะลอน้ํา และประโยชนที่ไดรับจากฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดําริ รวมทั้ง ช้ีแจงการดําเนินโครงการและรับ
ฟงขอคิดเห็นตางๆ ในการดําเนินการกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ําตามแนวพระราชดําริ 

   6.3  จัดซื้อวัสดุกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา 
   6.4  ดําเนินการจางเหมาแรงงานกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา 
   6.5  ดําเนินการกอสรางและซอมแซมฝายชะลอน้ํา 
   6.6  สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณ : 
   จํานวน 1,200,000 บาท / ป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
       10.1  นักเรียน และประชาชน มีจิตสํานึก และตระหนักถึงความสําคัญของฝายชะลอน้ํา                

ตามแนวพระราชดําริ 
     10.2  นักเรียน และประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              

ตามแนวพระราชดําริ 
     10.3  พื้นที่มีความชุมช้ืน มีความอุดมสมบูรณและความหลากหลายของระบบนิเวศ 
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โครงการที่ 2 
 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพื้นที่สเีขียวลดโลกรอน 
2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา : 
   ภาวะโลกรอน (Global Warming) เกิดจาก “ปรากฏการณเรือนกระจก” (Greenhouse 

Effect) เปนกลไกของฉนวนหอหุมชั้นบรรยากาศโลกทําใหความรอนที่เกิดขึ้นไมสามารถลอยออกไปจากโลกได 
ผิวโลกจึงรอนขึ้นกวาที่ควรจะเปน เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
บนโลก โดยเฉพาะการเกิดฝน ซึ่งอาจกอใหเกิดความแหงแลงหรือน้ําทวมในบางพื้นที่อยางรุนแรง นอกจากนี้
เมื่อโลกรอนขึ้นจะทําใหภูเขาน้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย ซึ่งจะทําใหน้ําทะเลมีระดับสูงขึ้น และพื้นที่บางแหงจะถูก
น้ําทวมมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกกันวา “ปรากฏการณเรือนกระจก”ทําใหฤดูหนาวสั้นขึ้น และมีความชื้นมาก   
สวนฤดูรอนจะยาวนานข้ึน อาจทําใหแผนดินบางแหงบนโลกกลายเปนทะเลทราย และในเขตรอนอาจจะมีพายุ
บอยครั้งและรุนแรง บริเวณข้ัวโลก ความรอนทําใหหิมะละลายและปริมาณน้ําในทะเลเพิ่มขึ้น มีผลตอการเกิด
อุทกภัย นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสัตวและพืช เกิดการเปลี่ยนแปลงทําใหปากใบปดไมสามารถรับกาซ
คารบอนไดออกไซดและไอน้ําได การสังเคราะหดวยแสงลดลง สัตวบางชนิดอาจไดรับความกระทบกระเทือน
ตอเนื้อเยื่อตา ผิวหนัง และเปนเหตุใหสูญพันธุไดในที่สุด 

   การลดโลกรอนสามารถทําไดหลายวิธี ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูกตนไมก็เปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่สามารถชวยลดภาวะโลกรอน เพราะการปลูกตนไมชวยการดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ 
ชวยรักษาอุณหภูมิของโลกใหคงที่ ตนไมชวยปลอยไอน้ําสูบรรยากาศและการเพิ่มความชื้น และตนไมยังชวย 
ปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด ซึ่งก็เปนการชวยลดอุณหภูมิความรอนของโลกได 

   ประกอบกับตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540              
ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

     ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มพื้นที่สเีขียวลดโลกรอน
ขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค และลดภาวะโลกรอน โดยการสงเสริมการมสีวนรวมและปลูกฝง
จิตสํานึกของประชาชน ใหตระหนักความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงคโครงการ : 
   3.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค 
   3.2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและปลูกฝงจิตสํานึกของนักเรียน และประชาชน ใหตระหนัก

ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   การสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปลูกตนไมในพื้นที่วางเปลา, พื้นที่สาธารณะ, พื้นที่

อนุรักษภายในจังหวัดนครสวรรค, พื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
5. พื้นที่ดําเนินการ :                                                    
   พื้นที่วางเปลา , พื้นที่สาธารณะ , พื้นที่อนุรักษภายในจังหวัดนครสวรรค , พื้นที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีการดําเนินงาน 
  6.1  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือเครือขายปาชุมชน เพื่อสํารวจพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกตนไม 
  6.2  ประชาสัมพันธเผยแพรเชิญชวนประชาชน และผูสนใจเขารวมกิจกรรม 
  6.3  จัดซื้อกลาไมขนาดใหญ หรือตนไมตามระเบียบพัสดุ  
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  6.4  จัดกิจกรรมปลูกตนไม 
  6.5  สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ : 
   ปงบประมาณ 2561-2564 
8.  งบประมาณ : 
            จํานวน 50,000 บาท / ป 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ : 
            ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
  10.1 จํานวนพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรคเพิ่มขึ้น 
  10.2 ทําใหนักเรียน และประชาชน เกิดจิตสํานึก และมีสวนร วมในการอนุรักษทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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โครงการที่ 3 
 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการหญาแฝกตามแนวพระราชดําร ิ
2.  หลักการและเหตุผล/ความเปนมา : 
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงตระหนักถึงความสําคัญของ

การพังทลายของดินอันสืบเนื่องมาจากน้ําไหลบาตามผิวดิน อันเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียความอุดม
สมบูรณของดินและน้ํา ซึ่งมาตรการหนึ่งที่ไดทรงแนะนําเพื่อแกไขปญหาการพังทลายของดินคือ การใชหญา
แฝกในการอนุรักษดินและน้ํา พระราชดําริดังกลาวมีประเด็นสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

      "…. หญาแฝกเปนพืชที่มีระบบรากลึก แผกระจายลงไปในดินตรงๆ เปนแผงเหมือนกําแพง            
ชวยกรองตะกอนดินและรักษาหนาดินไดดี  จึงควรนํามาศึกษาและทดลองปลูกในพื้นที่ของศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสมอยางกวางขวาง  โดยพิจารณาจากลักษณะของ
ภูมิประเทศคือ บนพื้นที่ภูเขาใหปลูกหญาแฝกตามแนวขวางของความลาดชันและในรองน้ําของภูเขาเพื่อ
ปองกันการพังทลายของหนาดินและชวยเก็บกักความชื้นของดินไวดวย   บนพื้นราบใหปลูกหญาแฝกรอบ
แปลงหรือปลูกในแปลงๆ ละ 1 หรือ 2 แถว สวนแปลงพืชไรนาใหปลูกตามรองสลับกับพืชไร เพื่อที่รากของ
หญาแฝกจะอุมน้ําไว ซึ่งจะชวยใหเกิดความชุมช้ืนในดิน และหญาแฝกจะเปนตัวกักเก็บไนโตรเจนและกําจัด
สิ่งเปนพิษหรือสารเคมีอื่นๆ ไมใหไหลลงไปในแมน้ําลําคลอง โดยกักใหไหลลงไปใตดินแทนการปลูกรอบพื้นที่
เก็บกักน้ําเพื่อปองกันดินพังทลายลงไปในอางเก็บน้ํา ทําใหอางเก็บน้ําไมตื้นเขิน ตลอดจนชวยรักษาหนาดิน
เหนืออางและชวยใหปาไมในบริเวณพื้นที่รับน้ําสมบูรณขึ้นอยางรวดเร็ว ในบริเวณที่มีหญาคาระบาดควร
ทําการศึกษาดูวาหญาแฝกจะสามารถควบคุมหญาคาไดหรือไม  พื้นที่เหนือแหลงน้ําควรปลูกเพื่อเปนแนว
ปองกันตะกอนและดูดซับสารพิษตางๆ ไวในรากและลําตนไดนาน จนสารเคมีนั้นสลายตัวเปนปุยสําหรับพืช
ตอไป ทั้งนี้ ใหบันทึกภาพกอนดําเนินการและหลังดําเนินการไวเปนหลักฐาน  สวนผลของการศึกษาทดลอง
ควรเก็บขอมูลทั้งทางดานการเจริญเติบโตของลําตนและราก  ความสามารถในการอนุรักษและเพิ่มความ
สมบูรณของดิน การเก็บความชื้นของดิน และดานพันธุตางๆ ของหญาแฝกดวย …." จากแนวพระราชดําริ
ดังกลาวขางตน  สงผลใหหญาแฝก    มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษดินและน้ํา 

   ประกอบกับตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540                
ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาที่คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

     ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทําโครงการหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 

3.  วัตถุประสงคโครงการ : 
   3.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ ใหกับนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   3.2  เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมใหกับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต : 
   4.1  จัดอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหญาแฝกตามแนวพระราชดําริใหกับนักเรียน

ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   4.2  จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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5.  พ้ืนที่ดําเนินการ :                                                   
   โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
6.  วิธีการดําเนินงาน : 
   6.1  ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการอบรม และจัดหาพันธุกลาหญาแฝก 
   6.2  จัดอบรมใหกับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค               

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 
   6.3  จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกในพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   6.4  สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล 
7.  ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ 2561 - 2564 
8.  งบประมาณ : 
            จํานวน 50,000 บาท / ป 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
           ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   10.1  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 
     10.2  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริ 
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โครงการที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมเรงรัดจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ :  
   องคการบริหารสวนจังหวัด เปนองคกรปกครองทองถิ่นที่ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองคการ

บริหารส วนจังหวัด พ.ศ.  2540 โดยที่พระราชบัญญัติฯ ดั งกลาว  ไดกํ าหนดไวใน  หมวด 5 
การงบประมาณและการคลงั  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีรายไดประเภทตาง ๆ  จากรายไดประเภทภาษี
อากร และรายไดที่ไมใชภาษีอากร  เชน รายไดจากคาธรรมเนียม ใบอนุญาต คาตอบแทน ฯลฯ ทั้งที่เปน
รายไดที่รัฐเปนผูจัดเก็บ แลวจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด และรายไดที่องคการบริหารสวนจังหวัด 
จัดเก็บเอง ตามมาตราที่ 60 - 73  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540   ซึ่งรายได
ดังกลาว  องคการบริหารสวนจังหวัด ไดนําไปพัฒนาจังหวัดใหเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน  ตามภารกิจ 
อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย ตลอดจนนโยบายแหงรัฐ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และนโยบายของ
ผูบริหาร อันจะทําใหประชาชนในจังหวัดไดรับประโยชน ไดรับความชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอน ใหแก
ประชาชนโดยรวม 

   ปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีรายไดสําคัญหลักที่ตองจัดเก็บเองทั้งที่เปน
รายไดประเภทภาษี และคาธรรมเนียม จํานวน 3 ประเภท โดยตราเปนขอบัญญัติในการจัดเก็บ ดังนี้ 

   ประเภทภาษี  :   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง การเก็บภาษีบํารุง
องคการ  -บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2556 จํานวน 2 รายการ (ออกตามความในมาตรา 64 แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540) 

1. ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากการคาน้ํามัน/กาซปโตรเลี่ยมที่ใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับรถยนต จัดเก็บในอัตราลิตร/กิโลกรัม ละ 1.00 สตางค 

2. ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากการคายาสูบ  จัดเก็บในอัตรามวนละ 9.30 สตางค   
   ประเภทคาธรรมเนียม  : ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง การเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด จากผูพักในโรงแรม พ.ศ. 2542 จํานวน 1 รายการ (ออกตาม
ความในมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540) 

   ซึ่งผูมีหนาที่ชําระภาษีและคาธรรมเนียม จะตองเปนผูประกอบกิจการคาที่เกี่ยวของ และ               
ผูประกอบกิจการเองจะมีทัง้ทีด่ําเนินกิจการอยู เลิกกิจการ และเปดกิจการขึ้นใหม ซึ่งมีหนาที่ตองมายื่นขอจด
ทะเบียนสถานการคา และหรือยื่นแบบรายการเพื่อชําระภาษี และคาธรรมเนียม ตามกฎหมายดังกลาว  

   ดังนั้น เพื่อใหสถานประกอบการผู เขาขายที่จะตองชําระภาษีและคาธรรมเนียมดังกลาว 
ดําเนินการไดอยางถูกตอง    ซึ่งการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของผูประกอบการ จะทําใหมีความรูสึก
สํานึกและตระหนักถึงหนาที่ ที่มีตอสวนรวม เพราะเงินที่ผูประกอบการไดชําระนั้น องคการบริหารสวน -
จังหวัดนครสวรรค ไดนําไปพัฒนาดานตาง ๆ ในจังหวัด ใหเกิดความเจริญ อันจะกอใหเกิดประโยชนแก
ประเทศในภาพรวม ซึ่งผูประกอบการก็ถือวาเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น จังหวัด ประเทศ เชนกัน 

3.  วัตถุประสงค : 
   3.1 เพื่อใหสถานประกอบการที่เขาขายตองชําระภาษี/คาธรรมเนียม ไดเขามายื่นขอจดทะเบียน

สถานการคาและหรือยื่นแบบรายการ พรอมชําระภาษีและคาธรรมเนียมใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
เพิ่มขึ้น 

   3.2 เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําการชําระภาษี/คาธรรมเนียม 
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4. เปาเหมาย/ผลผลิต : 
   สถานประกอบการคาน้ํามัน  
   สถานประกอบการคายาสูบ 
   สถานประกอบการโรมแรม 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   จังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
   1. สืบคนและสํารวจสถานประกอบการที่เขาขายตองชําระภาษี/คาธรรมเนียม 
   2. จัดทําหนังสือแจงสถานประกอบการที่เขาขาย เพื่อยื่นขอจดทะเบียนสถานการคาและหรือยื่น

แบบรายการ พรอมชําระภาษีและคาธรรมเนียม 
   3. จัดเก็บภาษี/คาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลา  
   4. เพิ่มชองทางการบริการรับชําระภาษี/คาธรรมเนียม 
   5. จัดทําหนังสือเรงรัดการชําระภาษีใหแกผูประกอบการที่คางชําระภาษี/คาธรรมเนียม 
   6. รายงานผลการจัดเก็บภาษี/คาธรรมเนียม ใหผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. งบประมาณที่ใช : 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ : 
   ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   10.1 ผูประกอบการการคาที่เขาขายตองชําระภาษี/คาธรรมเนียม ไดเขามายื่นขอจดทะเบียน

สถานการคา  และหรือยื่นแบบรายการ พรอมชําระภาษีและคาธรรมเนียมใหกับองคการ-บริหารสวนจังหวัด 
เพิ่มขึ้น  

   10.2 เกิดความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําการชําระภาษี/คาธรรมเนียม 
   10.3 ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีรายไดเพิ่มขึ้น 
   10.4 ผูประกอบการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงการมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชน

สาธารณะเพิ่มขึ้น 
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1.2.3  สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ:   โครงการสงเสรมิคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
                      จังหวัดนครสวรรค 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ผลจากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ

สังคมไทยอยางมากในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้ง
กระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เชน ชนบทเกิดความออนแอ  ตองพึ่งพิงตลาดและพอคาคนกลาง ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตก 
สลายลง ภูมิความรูที่เคยใชแกปญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไป สิ่งสําคัญ  
ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง รวมทั้ง
ความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและ
สังคมไทยเคยมีอยูแตเดิมตองถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจรวมทั้งปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปน
ขอพิสูจนและยืนยันปรากฎการณนี้ไดเปนอยางดีองคการบริหารสวนจังวัดนครสวรรค  ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหลักในพื้นที่ ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวที่นับวันยิ่งสงผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงไดหาแนว
รวมเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนแนวทางหลัก
ในการจัดการชุมชนและการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนและสงเสริมสรรพกําลังตางๆ 
เชน วิทยากรในการใหความรู การสาธิต การฝกอบรมใหความรูตางๆ ฯลฯ เพื่อใหประชาชนมีแนวความคิด 
และใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของตนเอง และ
สามารถตอยอดและเผยแพรแนวความคิดสูชุมชนของตนเองได ดังนั้นองคการบริหารสวนจังวัดนครสวรรค 
จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมใหความรูการสงเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
นครสวรรค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อประสานการบูรณาการระหวางหนวยงานรัฐ  ชุมชน 
ประชาชน และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนประเทศชาติ และความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม 

๓. วัตถุประสงค : 
   ๑. เพื่อใหผูนําชุมชน และประชาชนไดรับความรู แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒. เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เปาหมาย : 
        กลุมผูนํา กลุมสตรี และประชาชนทั่วไป 
5. สถานที่ดําเนินการ : 
   ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค  
๖. วิธีการดําเนินงาน : 
    ๖.๑ แตงตั้งคณะทํางาน 
   ๖.๒ ประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพรอมและวางแผนการดําเนินงาน 
   ๖.๓ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ๖.๔ จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการระดับจังหวัด จํานวน ๑ ครั้ง เพื่อคนหาสภาพปญหาความ

ตองการในพืน้ที่และวางแผนการจัดรปูแบบการประชุมเชงิปฏิบัติการในพื้นทีเ่ปาหมาย  
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   ๖.๕ จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการระดับอําเภอ จํานวน ๕ พื้นที่ๆละ ๒ วัน/ครั้ง  
   ๖.๖ การติดตามประเมินผล 
   ๖.๗ สรปุผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
    4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
๘. งบประมาณ : 
    ปละ  60๐,๐๐๐.- บาท  (-หกแสนบาทถวน-) 
๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    ฝายสงเสรมิคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ : 
   10.1  แบบประเมินความพงึพอใจของผูเขารบัการฝกอบรมและการติดตามประเมินผลหลังเสรจ็สิ้น

โครงการฯ 
๑) ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

 - ดําเนินงานตามโครงการ 
๒) ผลสําเร็จจากความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

       - ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ รอยละ ๘๐ 
๓) ผลสําเร็จจากการประเมินผลหลงัเสรจ็สิ้นโครงการ 
      - จํานวนผูนําแนวความคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอพียงไปใช  รอยละ ๕ 

   10.2  ผูนําชุมชน และประชาชนไดรับความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูดานประสบการณ และความรู
ตางๆตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

                    10.3  ประชาชนมีความเขมแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเอง  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและ ความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรางจิตสาํนึกและ ความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ลูกเสือชอสะอาด” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

    ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน โดยถือวาการจัดการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริการสาธารณะ  
   หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา นั่นคือ การทําใหคนเปนคนดี มีประโยชนตอผูอื่นตอสังคม และ
ตอประเทศชาติ ดังนั้นการสรางลักษณะนิสัยความซื่อสัตยสุจริต เห็นแกประโยชนสวนรวม จึงเปนเรื่องสําคัญ 
ไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมคีวามรูเพยีงอยางเดียว การจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการทั้งทางกาย สติปญญา 
ศีลธรรม และการเปนพลเมืองที่ดี  โดยผานทางหลักสูตรวิชาลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษาถือวาสําคัญ
อยางยิ่ง โดยจะชวยปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม ดานความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึง
ปญหาการทุจริต รูจักพัฒนาตนเองสูการเปนพลเมืองที่ดีและรูจักทําประโยชนเพื่อสวนรวม  
  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดเล็งเห็นความสําคัญของจัดการเรยีนการสอนวิชาลูกเสอื
เนตรนารีของสถานศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการลูกเสือชอสะอาดขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติได 

3. วัตถุประสงค : 
1) เพื่อใหความรูความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
2) เพื่อเตรียมความพรอมใหแกสถานศึกษา สําหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือ          

ชอสะอาด ในปการศึกษา 2561  
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 

  เปาหมายเชิงปริมาณ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ลูกเสือชอ
สะอาด) จํานวน 2 คน 
  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ           
ชอสะอาด และสามารถถายทอดใหแกผูอื่นได 

  - สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดได  ในปการศึกษา 2561 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 

1) สถานที่จัดอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ตามที่หนวยงานกําหนด) 
2) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค  
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6. วิธีการดําเนินการ : 
1) สงครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือ (ลูกเสือ                 

ชอสะอาด) 
2) แจงเวียนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดใหสถานศึกษา และนําไปทดลองเปนแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารี 
3) จัดประชุมคณะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา เพื่อเตรียม                 

ความพรอมในการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไปบรรจุไวในหลักสูตรของสถานศึกษา ในปการศึกษา 2561 
4) สรุปผลเสนอผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
     ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ : 
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรลูกเสือชอสะอาด และสามารถถายทอดใหแกผูอื่นได 

2) สถานศึกษามีความพรอม สําหรับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดในป
การศึกษา 2561  
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โครงการที่ 2 
 

11. ชื่อชื่อโครงการ  :    โตไปไมโกง 
- มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
- กลุม/กจิกรรม/เปาหมายที่ ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเดก็และเยาวชน 

12. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสงัคม ซึงการที่จะแกปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม

ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง              ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน

กลุมเด็กและเยาวชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน มาตรา 80 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นอกจากนี้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 ยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัด

การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรอืทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น และ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 

16 กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชน

ในทองถิ่นของตน โดยถือวาการจัดการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริการสาธารณะนั้น 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ

โตไปไมโกงขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐาน                  ที่สําคัญ ที่ทําให

นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไข

ปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุดโดยการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต  การยึด

มั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อ

สวนรวม ตระหนักรูและคํานึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอตนเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
2) เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหนักเรียนไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
3) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  จํานวน  200 คน 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค เกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะ

ถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรูประสบการณ ที่ไดรับมาปรับใชกับตนเองและสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีดําเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
3) ประชุมคณะกรรมการและผูทีเ่กี่ยวของเพื่อประสานงาน 
4) ดําเนินการตามโครงการ 
5) ประเมินการดําเนินโครงการ 
6) สรปุผลการดําเนินงานตามโครงการและกจิกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 50,000.- บาท ( - หาหมื่นบาทถวน -) 

9. ผูรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1) นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
2) นักเรียนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
3) นักเรียนมีจิตสาธารณะและพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
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โครงการที่ 3 
 

๑. ชื่อโครงการ     : คายคุณธรรม 
 -  มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  

 -  กลุม/กิจกรรม/เปาหมายที่ ๑.๓ การสรางจิตสํานกึและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เรือ่ง กําหนดอํานาจ

หนาที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ขอ 2 (4) การ

สงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสรมิการลงทุนและพาณิชยกรรมของจงัหวัด 

  ดวยสภาพสังคมไทยในปจจุบันเปนทีท่ราบกันทั่วไปวา คนสวนหนึ่งยังขาดศีลธรรม คุณธรรม              

หลงระเรงิไปตามอํานาจของกเิลส มัวเมาในอบายมุข มีการประพฤติทจุริตผิดศีลธรรมและความเจริญทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคโลกาภิวัตน มีการโฆษณาอยางแพรหลาย ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

ประชาชนและเยาวชนมักจะลอกเลียนแบบอยางอารยธรรมตะวันตกมาโดยไมไดบูรณาการใหเขากับสังคมไทย ทํา

ใหศีลธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนจารีตประเพณีอันดีงามของไทยที่บรรพบรุุษไดประพฤตปิฏิบัติสบืทอดกันมา 

ในสังคมไทยพทุธในอดีตกําลังจะเลอืนหายไป กอใหเกิดปญหาความแตกแยกทางความคิด นําพาสังคมให

เผชิญหนากันมากขึ้น ตางฝายไมยอมรับความคิดซึง่กันและกันมุงเอาชนะกัน ขาดความเมตตา  ขาดความ

เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน จนสงผลกระทบตอเสถียรภาพของสถาบัน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการแยกโรงเรียนออกจาก

วัด นําวิชาศีลธรรม ออกจากหลักสูตรการศึกษา ทําใหเด็ก และเยาวชนออนดอยในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

เยาวชนเกิดความกาวราว  ผูใหญขาดความรักความสามัคคี ขาดความเอื้ออาทรตอกันและกัน ประกอบกับความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีการสือ่สารตางๆ ทําใหเยาวชน  ไมสามารถแยกแยะสิ่งถูกผิด ดีช่ัว ควรไมควรออกจากกัน

ได  จึงทําใหศีลธรรมจรรยาบรรณ และวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม ที่บรรพบรุุษไดประพฤตปิฏิบัติสบืทอด

กันมานับวันจะเลือนหายไปจากสังคมไทย 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่ในการดูแล 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงไดจัดทําโครงการคายคุณธรรม ซึ่งจัดใหมีการเขาคายฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแกเด็กนักเรียน เนนการบริหารจัดการโดยใชหลักเมตตาธรรม คณะครูอาจารยมีความเปนกัลยาณมิตร 
นักเรียนมีกิริยาวาจาสุภาพ มีน้ําใจและมีคุณธรรมเปนลักษณะเดนที่บุคคลทั่วไป เห็นไดชัดเจน เพื่อชวยพัฒนาให
นักเรียน มีความรู ความเขาใจและนําหลักธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ และชวยกันรักษาไวซึ่ง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย เปนการฟนฟูสภาพสังคม ใหสงบสุขรมเย็นสมเปน
สังคมพุทธศาสนา 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในศีลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรม     คํา
สอนของพระพุทธศาสนา 

2) เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม
ของไทย และนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

3) เพื่อใหนักเรียนไดรับการปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
          เปาหมายเชิงปรมิาณ 
          - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสรรค  เขาคายฝกอบรม จํานวน  ๒๕๐ คน
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีความรู ความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนา      
 - นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัตอิยูในศีลธรรม มีคุณธรรม  จริยธรรม 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จริประวัติ) นครสวรรค สงักัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6.วิธีดําเนินการ   
 1) ประชุมผูทีเ่กี่ยวของกําหนดจัดกจิกรรม 
 2) จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
 3) แตงตั้งคณะทํางานและประชุมช้ีแจง 
4) ประสานการจัดกจิกรรมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 5) ดําเนินการจัดการอบรมดานวิชาการ  
  (๑) ธรรมะ- คิหิปฎิบัต,ิ เบญจศลี-เบญจธรรม, อุโบสถศีล, กรรมบถ ๑๐, มงคลชีวิต 
  (๒) ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
  (๓) ศาสนปฏิบัต ิ
6) ดําเนินการจัดกิจกรรมและฝกปฏิบัต ิ
 (1) กิจกรรมการสวดมนต 
   (2) กิจกรรมการบรรยายธรรมะ 
 (๓) กิจกรรมการเจรญิจิตภาวนา 
7) ทดสอบความรูดวยการทําขอสอบ 
8) สรปุผลการดําเนินงานและรายงานตอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 - 2564  

 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ (ใชงบประมาณของโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย (จริประวัติ) นครสวรรค จํานวน 100,000 
บาท) 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1) นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในศีลธรรม คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 
2) นักเรียนไดมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย และนํา

ความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
3) นักเรียนไดรับการปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  
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โครงการที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมปลูกตนคุณธรรม ตอยอดความดีสรางจิตสํานึก ในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๔๐  และที่แกไขเพิ่มเติม  รวมทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ พุทธศักราช ๒๕๔๒   ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ ไวในหมวด  ๒  มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๖  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง (๗) การสงเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง “กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัด” ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ขอ ๑ (๒)     

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมปลูก
ตนคุณธรรมตอยอดความดี สรางจิตสํานึกเด็กและเยาวชน ในปงบประมาณ 2559 จํานวน 1 รุน ลักษณะ
โครงการดังกลาวจัดเปน 2 กิจกรรม โดยมีกลุมเปาหมายคือกลุมนักเรยีนในระดับอุดมศึกษาของโรงเรยีนในเขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 9 โรงเรียน 1 สภาเด็กและเยาวชน  โครงการนํารองซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมไดจัดอบรมบรรยายใหความรูและแบงกลุมทํากิจกรรมโดยมีวิทยากรกลุม  สวน
กิจกรรมตอเนื่องไดจัดกิจกรรมตอยอดความดีสืบเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 โดยการจัดนิทรรศการแบงกลุมการ
อภิปราย การตอบคําถาม รวมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่วาการรวมกันปลูกตนคุณธรรมตอยอด
ความดี และแนวทางที่ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชนในอนาคตที่ยั่งยืน 

จากการดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมปลูกตนคุณธรรมตอยอดความดี สราง
จิตสํานึกเด็กและเยาวชนที่ผานมา ปรากฏผูเขารับการอบรมสามารถเรียนรูและไดรับประโยชนจากการอบรม
และมีความเขาใจเกี่ยวกับประเทศชาติบานเมืองจะดีไดถาทุกๆคนไมโกง ไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
และรวมกันระดมความคิดเห็นรวมกันเพื่อปองกันการทุจริตในสังคม เกิดการสรางเครือขายของกลุมนักเรียน
ภายในโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางสําหรับเผยแพรหรือถายทอดองคความรูดานพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค และ
ยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันที่สําคัญยังเปนการสรางภูมิคุมกันที่
แข็งแรงในการปองกันและตอตานในการทุจริต  ประพฤติมิชอบในสังคมใหใสสะอาดและนาอยูตอไป 

 จากหลักการและเหตุผลขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัดนครสวรรค (ปปช.) ไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ใหกับเยาวชน  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริม
การมีสวนรวมปลูกตนคุณธรรมตอยอดความดีสรางจิตสํานึกในระบอบประชาธิปไตย ใหกับเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในจังหวัดนครสวรรค  เพื่อใหครอบคลุมและสามารถสรางเครือขายการ
ตอยอดความดีและสรางจิตสํานึกที่ดีในระบอบประชาธิปไตยในระดับจังหวัดตอไป 

3. วัตถุประสงคโครงการ : 
3.1 เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมจริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี รูจัก

รับผิดชอบตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะเหตุและผลออกจากกัน 
3.2 เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถนําความดีในดานตาง ๆ ไปตอยอดเปนแนวทางในการดําเนิน

ชีวิต สรางภูมิคุมกันดานจิตใจใหแกเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในจังหวัดนครสวรรค  
สงผลใหเกิดพฤติกรรม ในเชิงสรางสรรค 

3.3   เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูเขารวมอบรมหางไกลการทุจริต คอรรปัชั่น  
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4.  เปาหมาย : 
4.1  เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในจังหวัดนครสวรรค  จํานวน 1,500 คน  

(รวม 15 รุน) 
4.2  เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ จํานวนรุนละ  300 คน (รวม 15 รุน) 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
สถาบันการศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีการดําเนินการ : 
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
6.2 มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
6.3 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 
6.4 จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ :  
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ : 
750,000  บาท / ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  : 
ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค   
10. ตัวชี้วัดผลลัพธ : 

10.1 ทําใหผูเขาอบรม มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี รูจัก
รับผิดชอบตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะเหตุและผลออกจากกัน 

10.2 ทําใหผูเขาอบรมสามารถนําความดีในดานตางๆ ไปตอยอดเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
สรางภูมิคุมกันดานจิตใจใหแกเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายในจังหวัดนครสวรรค สงผลให
เกิดพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค 

10.3 ทําใหผูเขาอบรมมีจิตสํานึกที่จะอยูหางไกลการทุจริต คอรรัปชั่น 
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โครงการที่ 5 
 

๑.  ชื่อโครงการ:   โครงการสรางทางชีวิตใหมใหครอบครัวอบอุน 
๒.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ปจจุบันปญหาของวัยรุนในสังคมไทยรุนแรงและซับซอนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุนเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเจริญเติบโต
มีความเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และอารมณ ทําใหวัยรุนประสบปญหามากมาย เชน ปญหาเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรปญหาการทําแทง ปญหายาเสพติด ปญหาความรุนแรง เปนตน ทั้งนี้ปญหาที่สําคัญของวัยรุนใน
ปจจุบัน ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหาที่เกิดจากการขาดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกาย ปญหา
ความรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุสําคัญจากปญหาครอบครัว สภาพแวดลอมใกลตัวที่ชักจูงไปในทางที่ไมดี และการใช
ความรุนแรงในสังคม ปญหาดังกลาวสวนใหญลวนแลวแตเปนผลมาจากการขาดความไตรตรอง ขาดความยั้งคิด 
เพราะเนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส จากครอบครัว เมื่อเวลาวัยรุนมีปญหาจึงเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนเปนสวน
ใหญ การปรึกษาปญหากับเพื่อนนั้นอาจจะเปนผลดีหากเพื่อนมีระดับคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงพอก็อาจใหคําปรึกษา
ที่เปนประโยชนในการแกปญหาได แตในทางกลับกันการแกไขปญหาของวัยรุนอาจจะเปนผลรายหากเชื่อ
คําแนะนําที่ผิดๆจากเพื่อน ดังนั้น ปญหาของวัยรุนทําใหเกิดความสับสนวุนวายมีผลกระทบตอตัวของวัยรุนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งปญหานี้ตองไดรับการดูแลเอาใจใส การศึกษาเรียนรู และหาแนวทางใน
การแกปญหาใหทันตอสถานการณ เพราะหากตามมาแกไขในภายหลัง อาจจะนานเกินไป และอาจไมสามารถ
แกไขได  

   ฉะนั้นทุกฝายควรใหความสําคัญในการรวมมอืกันแกไขปญหานี้ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ควร
ดูแลเอาใจใสใหความรักความอบอุนแกวัยรุน และควรปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีแกวัยรุน ทุกฝายควรให
ความรวมมือในการรณรงคและแกไขปญหาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดรวมกับศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดนครสวรรค จัดทําโครงการสรางทางชีวิตใหมใหครอบครัวอบอุน เพื่อสรางโอกาสใหกับ
เยาวชนที่กระทําความผิดกฎหมายเขาสูกระบวนการ“บูรณาการกลับคืนสูสังคม” เปนการปลูกจิตสํานึก 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถนําพาตนเอง ออกสูสังคมดวยสภาวะพื้นฐานของ
ความสุขและสามารถถายทอดแนวความคิดเปนผูนําตนแบบที่ดีใหกับสังคมตอไป 

๓. วัตถุประสงค :  
    ๓.๑  เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการฯ ไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

ใหหมดไปและกลับตัวเปนคนดีสูสังคม และไมถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ และเกิดความปรองดองสมานฉันท 
   ๓.๒  เพื่อครอบครัวมีความสัมพันธที่แนนแฟน โดยผูปกครองเปนแบบอยางที่ดี และเปน 

ที่ปรึกษาใหแกเด็กทุกเรื่อง รวมทั้งเปนผูสรางความรูสึกที่มีคุณคาใหกับลูก เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจในตนเอง  
    ๓.๓  เด็กและเยาวชนที่ไดรับโอกาสกอนที่จะปลอยตัวกลับคืนสูครอบครัวไดปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม แนวความคิด ความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชนรุนหลังตอไป 
๔. เปาหมาย : 
        เยาวชนที่กระทําความผิดครั้งแรก และไมมีความรุนแรงเขารวมโครงการฯ  พรอมดวยบิดา  

มารดา หรือผูปกครองของเยาวชน จํานวน ๓ รุน/ป  ผูเขารวมโครงการฯ รุนละ ๓๐ ครอบครัว/รุน (๘๐ คน)  
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 
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๖.  วิธีการดําเนินงาน : 
   ๖.๑ ประสานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค คัดเลือกเยาวชนและครอบครัวเขารวม 

            โครงการ รุนละ ๓๐ ครอบครัว 
๖.๒ กําหนดหลักสูตรและกําหนดกลุมเปาหมายผูเขารับการฝกอบรม 
๖.๓ ดําเนินการจัดฝกอบรม ๓ รุนๆละ ๘๐ คน 
๖.๔ ประเมินผลการฝกอบรม 

   - รอยละความสําเรจ็ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
- รอยละความสําเรจ็ภายหลงัเสร็จสิ้นโครงการ 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
    4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
๘.  งบประมาณ : 
    ปละ  ๗๕๐,๐๐๐.- บาท   
๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    ฝายสงเสรมิคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ : 
  แบบประเมนิความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมและการติดตามประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ 

๑) ผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ 
        - ดําเนินงานตามโครงการ 

  ๒) ผลสําเร็จจากความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
          - ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  ๓) ผลสําเร็จจากการประเมินผลหลงัเสรจ็สิ้นโครงการ 
    - จํานวนผูกระทําความผิดซ้ําไมเกินรอยละ ๕ ตอรุน 
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1.3.2  สรางจิตสาํนึกและ ความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

โครงการที่ 1 
 

1. โครงการ  :    ประกวดคําขวัญตอตานการทจุริต 
- มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
- กลุม/กจิกรรม/เปาหมายที่ ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเดก็และเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน มาตรา 80 (4) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 ยังกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 กําหนดใหองคการ
บริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตน โดย
ถือวาการจัดการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริการสาธารณะนั้น 
  ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น เปนปญหาที่ทํ าลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหา                   
ที่สะทอนวิกฤติการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น คนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสราง
คานิยมที่ถูกตองนั้นจะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทาํใหทุกคนเปนพลเมอืงทีม่ีคุณภาพ ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอย
เห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก 
เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนนี้เกิดขึ้น
ตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีก
มากมาย 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคํา
ขวัญตอตานการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตื่นตัว 
เห็นความสําคัญและหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้น พรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ อันจักเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตที่ไดผลที่สุด 
3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหนักเรียน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

2) เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหแกนักเรียน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มี
ความซื่อสัตยสุจริต 

3) เพื่อสงเสริมใหนักเรยีน ไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาที่
สื่อถึงการตอตานการทุจริต 

4) เพื่อใหนักเรียน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เปาหมายเชิงปริมาณ  
 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
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เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็น
ความสําคัญ หันมาสนในปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีการดําเนินการ 

1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
3) ประชุมคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของเพื่อประสานงาน 
4) ประชาสัมพันธใหนักเรียน สงคําขวัญเขาประกวด 
5) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคกําหนด 
6) ทําพิธีมอบรางวัล ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
7) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
2) นักเรียนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
3) นักเรียนไดฝกฝนทักษาในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรค มีคุณคาในทางภาษาที่สื่อถึงการตอตาน

การทุจริต 
4) นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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1.3.3 สรางจิตสาํนึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

โครงการที่ 1 
 

1.ชื่อโครงการ  :   สงเสริมพระพทุธศาสนา “สัปดาหบุญพฒันา” 
- มิติที่ ๑ การสรางสังคมไมทนตอการทุจริต  
- กลุม/กจิกรรม/เปาหมายที่ ๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเดก็และเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจหนาที่   

ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ขอ 2 (4) การ

สงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสรมิการลงทุนและพาณิชยกรรมของจงัหวัด 

  การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก-

รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากพระอาการประชวร เมื่อวันพฤหสับดทีี ่13 ตุลาคม พ.ศ. 

2559 เวลา 15.52 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลศิริราช ตามประกาศของสํานักพระราชวัง 

สิริพระชนมพรรษาปที่ 89 ทรงครองราชยสมบัติได 70 ป สรางความโศกเศราเสียใจทีสู่ญเสียศูนยรวมจิตใจและ

พอของแผนดินผู เปนที่ รักยิ่ งของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ นับตั้งแตการเสดจ็สวรรคตของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม

นาถบพิตร วัดพระอารามหลวงและวัดตางๆ ทั่วประเทศ จึงไดจัดพิธีบําเพญ็พระราชกุศล โดยพระภิกษุสามเณร

พรอมทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาพรอมใจกันทํากจิกรรมรวมพลงัแหงความดี เพือ่แสดงความจงรักภักดีและ

รวมกันนอมรําลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณหาทีสุ่ดมิได ดวยการทํากิจกรรมทางศาสนา ทําวัตรสวดมนต สํารวมจิตภาวนา

แผเมตตาทกุวันธรรมสวนะ 

วันธรรมสวนะ (วันพระ) เปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทีป่ลูกฝงใหพุทธศาสนกิชนไดปฏิบัติตามหลัก

หัวใจของพระพทุธศาสนาอยางเปนรูปธรรม ดวยการทําความดีและทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เพือ่ใหเกิดความเลื่อมใส

ศรัทธาในพระพทุธศาสนา ไดตระหนักถงึคุณคา อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของไทย 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ลด ละ เลิกอบายมุข สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะในการบําเพ็ญ

ประโยชน เพือ่สรางสังคมไทยใหเปนสงัคมที่ดี มีคุณธรรม อยางยั่งยืน สมเปนสังคมพุทธศาสนา 

กิจกรรมที่ จัดขึ้นในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อใหพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลาไดมีกิจกรรมรวมกัน ไดแก 

ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแดพระสงฆ ทอดถวายผาปารวมกัน ฟงพระธรรมเทศนา สนทนาธรรมกับพระสงฆ 

สวดมนต รักษาศีล 8 แผเมตตา บําเพ็ญประโยชนตอศาสนสถาน ไดแก ชวยกันทําความสะอาด ปลูกและรดน้ําตนไม 

ใหเปนสถานทีร่มรื่นและสวยงาม ชวยกันบูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่ชํารุดทรุดโทรมใหมั่นคงแข็งแรง โดยชวยกัน

บรจิาคทรัพย ซอมแซมหรือชักชวนใหผูอื่นชวยกันบํารุงรักษาศาสนสถาน  

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มหีนาที่ในการดูแล 

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดงีามของทองถิ่น ไดเลง็เห็นถึงความสําคัญ

ของพระพุทธศาสนา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา “สัปดาหบญุพฒันา” โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวัน

ธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา ไดปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน

ของพระพุทธศาสนา สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจติสาธารณะ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางมีสติ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข  
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3. วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา เกิดความศรัทธา มีสวนรวม     ในการ
ทํานุบํารุงสืบทอดและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา  

2) เพื่อสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา ทําหนาที่พุทธศาสนิกชนที่ดี    มีกิจกรรม
รวมกันในวันธรรมสวนะ สามารถนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียน 
การปฏิบัติงาน ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมีสติ สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3) เพื่อสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา มีจิตสํานึกและความตระหนัก   ใหมีจิต
สาธารณะในการบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนตอศาสนสถาน 
4. เปาหมาย /ผลผลิต 

เปาหมายเชิงปรมิาณ 

          - เยาวชน นักเรียน เขารวมกจิกรรม จํานวน 30 คน 

 - ประชาชน และบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 30 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 - เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ฝกฝนจิตใจ ใหมสีติ สมาธ ิและสงเสริมดานศีลธรรม จริยธรรม สามารถนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข และเกิดทักษะในการเรียน               การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 - เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดบําเพญ็ตนเพื่อ

ประโยชนตอศาสนสถาน ดวยการชวยกันทําความสะอาด ปลูกและรดน้ําตนไม ใหเปนสถานที่รมรื่นและสวยงาม 

บูรณปฏิสังขรณถาวรวัตถุที่ชํารุดทรุดโทรมใหมั่นคงแข็งแรง โดยชวยกันบริจาคทรัพย ซอมแซมหรอืชักชวนใหผูอื่น

ชวยกันบํารุงรักษาศาสนสถาน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

 วัดในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีการดําเนินการ  

1) แตงตั้งคณะทํางานฯ 
2) ประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม 
3) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4) จัดเตรียมสถานที่ 
5) ดําเนินงานตามโครงการฯ ประกอบดวย 

- ทําบุญใสบาตร ถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ 

- ฟงพระธรรมเทศนา 

- ทําบุญผาปา/ทําบุญกันเทศน/ทําบญุพระประจําวันเกิด 

- ทําบุญถวายสังฆทาน 

- บําเพ็ญบญุ ดวยการสวดมนต รักษาศลี นั่งสมาธิ เจรญิภาวนา แผเมตตา 

- บําเพญ็ประโยชนตอศาสนสถาน 

6) ประเมินโครงการฯ  
- รวบรวมขอมูลและสรปุผลการประเมิน (จากแบบสอบถามความพึงพอใจ) 

7) สรุปผลการดําเนินโครงการฯ 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ปงบประมาณ 2561 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค รวมกบัวัด โรงเรียน หนวยงาน ชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1) เยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา เกิดความศรัทธา มีสวนรวมในการทํานุบํารุงสืบทอดและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา 

2) เยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา ไดทําหนาที่พุทธศาสนิกชนที่ดี มีกิจกรรมรวมกันในวัน
ธรรมสวนะ สามารถนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียน การปฏิบัติงาน 
ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางมีสติ สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3) เยาวชน นักเรียน และประชาชนทุกหมูเหลา เกิดจิตสํานึกและตระหนักในจิตสาธารณะ 
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสานสมัพันธสองวัยปนใจรัก 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีภารกิจในการ

ดูแลผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอนทางสังคม พรอมทั้งไดสงเสริมกลุมกิจกรรมอาชีวะบําบัด  เพื่อให
ผูสูงอายุไดจัดทํางานฝมือจําหนายใหกับประชาชนที่มีความสนใจสินคาผูสูงอายุ  และสงเสริมใหผูสูงอายุได
ถายทอดงานฝมือใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อมุงหวังใหความสัมพันธระหวางผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนเกิด
ตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุซึ่งในปจจุบันความสัมพันธระหวางผูสูงอายุเด็กและเยาวชนยังเปนชองวางและ
เสนขนานทั้งความคิดความอาน และทัศนคติที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง การรอยความสัมพันธผานการทํากจิกรรม
รวมกันจึงเปนวิธีการหนึ่งที่คนสองวัยจะไดเรียนรูกันและกันมากขึ้น   

   กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  ฝายบานพักคนชรา จึงไดจัดทําโครงการสานสมัพันธสองวัยปนใจรกัขึน้  
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมเชื่อมความสมัพันธระหวางผูสงูอายุ  เด็กและเยาวชน  สอดแทรกกิจกรรมการสรางจิตสํานึก
และตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต  สงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีจิตสาธารณะในการอาสาเขารวมจัดทํากิจกรรม
รวมกับผูสูงอายุ 

๓. วัตถุประสงค : 
   เพื่อสรางจิตสํานึก  และความตระหนักใหเด็กและเยาวชน  มีจิตสาธารณะในการอาสาเขารวมจัด

กิจกรรมรวมกับผูสูงอายุกระตุนเตือนใหเด็กและเยาวชน เห็นถึงความสําคัญในการชวยเหลือสังคม  
๔. เปาหมาย : 
   ผูสงูอายุทีเ่ขารับบรกิารจากสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  เด็กและเยาวชน ขาราชการ

องคการบริการสวนจังหวัด  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
5.  พ้ืนที่ดําเนินการ : 
   โรงเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค 
6.  วิธีการดําเนินการ : 
  1.  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
  2.  มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ  และผูเกี่ยวของ  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อจัดกิจกรรม 
  4.  จัดทํากําหนดการและหลักสูตรการอบรม 
  5.  สรุปผลในภาพรวม และรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
7.  ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   4 ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณ 
   งบประมาณ  ปละ 60,000.- บาท/ ป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   กองสงเสรมิคุณภาพชีวิต  ฝายบานพักคนชรา   องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ : 
   10.1 เด็กและเยาวชนเกิดตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุ   

10.2 เด็กและเยาวชนเกิดจิตสาธารณะตอชุมชนทองถิ่น 
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2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ :   กิจกรรม “จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4 ป  (พ.ศ.2561-2564) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

   ดวยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามที่คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ   

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใหแผนมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ               

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม    

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 

พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เปนสังคมมิติใหม

ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     

ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค            

ในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-

2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  และเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจรติผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงค : 

       เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 

4. เปาหมาย/ผลผลิต : 

       4.1  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4 ป  (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

       4.2  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

        4.3  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 

       องคกรการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีการดําเนินการ : 

       6.1 แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

       6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

       6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

      6.4 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

     6.5 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

       6.6 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 

       6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

       6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

       ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

               กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 

   10.1 ผลผลิต 

   - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 

   - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

   - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ฉบับ 

   10.2 ผลลัพธ 

   - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความโปรงใส สามารถปองกัน

การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง 

โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารราเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ดวยเหตุผลนี้เองจงึ
เปนที่มาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อใหการบรหิารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   สํานักงานองคการบรหิารสวนจงัหวัด 
6. วิธีดาํเนินการ : 
   6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานกรรมการ และหัวหนา
สวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรคที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ 

   6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค  โดยประกอบดวยประธานกรรมการ หัวหนาสวนราชการและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ 
และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบรหิารสวน
จังหวัดนครสวรรค รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเสนอมา โดยใชหลักเกณฑ
ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค เรื่อง  
หลักเกณฑและเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค พ.ศ.  
2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2559 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประเมินดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ : 
   กองการเจาหนาที่ องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  มีการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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โครงการที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบรหิารงานบุคคล (ถือปฏบิัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล : 
   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เปนบุคลากรที่มีความสาํคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค ใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การ
พัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส 
สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบรหิาร ใหมีประสทิธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  

   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 มาตรา 45/130  ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
จังหวัด ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ           
มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558  

   ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมปีระสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค : 
   3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหาร 
      สวนจังหวัดนครสวรรค  
   3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใส 
      สามารถตรวจสอบได  
   3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดาน 
       บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร    
       สวนจังหวัดนครสวรรคใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 

มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  :  
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
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6. วิธีดําเนินการ :  
   6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน

ตําแหนง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

   6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔๙  
   6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ: 
    4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ : 
    ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบ : 
    กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
  10.1 ผลผลิต  
   - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค     
   จํานวน 1 มาตรการ  
   - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
  10.2 ผลลัพธ  
   - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   นครสวรรคไมนอยกวา 90 %  
   - บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความพึงพอใจตอระบบและ 
   มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3  
   - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความโปรงใส  
   สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ได  
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2.2.2  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจดัซื้อ-จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ

จัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหาร งานตาง ๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น 
การที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

   เพื่อให เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตร 45        
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง        
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดทํา
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ-จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ชองทาง ไดแก 

   4.1 ปดประกาศเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง  ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค และปายประชาสัมพันธสถานที่กลางที่จังหวัดนครสวรรคกําหนด  

   4.2 นําสงขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง ใหหัวหนาคณะทํางานขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนขอมูลขาวสารเพื่อจัดใหประชาชนไดตรวจดูตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

   4.3 ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค www. nakonsawanpao.go.th 
   4.4 ทางหนังสือโดยจัดสงไปยังผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เพื่อเผยแพรผานเว็บไซต   ของ

จังหวัดและผูมีอาชีพรับจาง 
   4.5 ทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจาง 
   - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจาง 
  6.2 นําสงขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธตามทางชอง ดังนี้ 
   - ปดประกาศเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง  ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค และปายประชาสัมพันธสถานที่กลางที่จังหวัดนครสวรรคกําหนด 
   - นําสงขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง ใหหัวหนาคณะทํางานขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนขอมูลขาวสารเพื่อจัดใหประชาชนไดตรวจดูตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

   -  ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค www. nakonsawanpao.go.th 
   - ทางหนังสือโดยจัดสงไปยังผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตของจังหวัด

และผูมีอาชีพรับจาง 
   - ทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
   กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต 
   - เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
  10.2 ผลลัพธ 
   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ

ที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
   - สามารถลดปญหาหารองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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2.2.3  สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจใหแก
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

โครงการที่ 1 
 

๑. ชื่อโครงการ มาตรการจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนยีมในการใชบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ก็คือบริหารกิจการสาธารณะที่มีความโปรงใส กอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่ง

สงผลตอการสรางภาพลักษณอันดีงามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง จนทําใหประชาชนมีความยอมรับนับถือ        

ที่สําคัญคือระบบการควบคุมภายในที่ดี จะตองมีการวางระบบไวอยางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเนนทั้ง

การบริหารที่มีความโปรงใส การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน

ผูรับบริการมากที่สุด เชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนที่มารับบริการทราบอยางสะดวกและ

ทั่วถึง  การเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ การจัดทําบริการสาธารณะอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

ดังนั้น จึงจัดทําโครงการจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมในการใชบริการของแหลงทองเที่ยวบึง

บอระเพ็ดข้ึน เพื่อสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการ ใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑ เพื่อสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการ 

   ๓.๒ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูมารับบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนผูมารับบริการและนักทองเที่ยวทั่วไป 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

๖. วิธีดาํเนินการ 

  ๖.๑ จัดทาํประกาศอตัราคาธรรมเนียมในการใชบรกิารภายในแหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค 

  ๖.๒ ประกาศใชอัตราคาธรรมเนยีมในการใชบริการภายในแหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค แกประชาชนผูมารบับริการและนักทองเที่ยวทั่วไป 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

                      ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการพาณิชย องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑ ประชาชนผูมารับบริการสามารถตรวจสอบอัตราคาบริการภายในแหลงทองเที่ยวบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคไดอยางชัดเจน  

   ๑๐.๒ ประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไป เกิดความพึงพอใจในการใชบริการ 
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โครงการที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการกําหนดการรับผูสงูอายุเขารบับรกิารในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

  สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวมีหนาที่ใหการอุปการะผูสงูอายุทีป่ระสบปญหาความทุกข
ยากเดือดรอนเชน มีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้ง  ไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถอยูกับครอบครัวได
อยางปกติสุข โดยบริการที่ทางสถานสงเคราะหจดัใหประกอบดวย บริการดานปจจัย 4  บริการตรวจสุขภาพทั่วไป  
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย  บริการกายภาพบําบัด บริการใหคําแนะนําปรึกษา บริการดานสังคมสงเคราะห  
กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมเสริมรายได บริการดานศาสนกิจ บริการฌาปนกิจ เปนตนสถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกวสามารถใหการอุปการะผูสูงอายุไดทั้งสิ้นจํานวน  130  รายโดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการ
ใหบริการผูสูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนลางประกอบดวย  นครสวรรค  อุทัยธานี กําแพงเพชร  พิจิตร  ตาก  
สุโขทัย  อุตรดิตถ  พิษณุโลก และเพชรบูรณ ในการดําเนินการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชรา
บานเขาบอแกว  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคตองมีมาตรการดําเนินงานที่มีความโปรงใสในการปฏิบัติ
หรือการใหบริการประชาชนอยางทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ   
  ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  ฝายบานพักคนชราได
พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการบริหารราชการใหเกิดความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
อยางทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  จึงไดจัดใหมีมาตรการการกําหนดการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถาน
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวมาตรการการกําหนดการรบัผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชราบาน
เขาบอแกวข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  เพื่อสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยอยางทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ ของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 

4. เปาหมาย 
  กําหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในการรับตัวผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในสถาน
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 

  การจัดบริการของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว ดําเนินการโดยอาศัยระเบียบกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวย การใหบริการผูสูงอายุ  พ.ศ.2546  และระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค วาดวย การใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห  พ.ศ.2556  สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอ
แกว ทมจึงไดจัดทําแนวทางการรบัตัวผูสูงอายุเขารบัการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว ดังนี้   

6.1 คุณสมบัติของคนชรา 
 6.1.1 เปนบุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ  60  ปขึ้นไป 

  6.1.2 เจาตัวตองมีความสมัครใจ 
  6.1.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง 

 6.1.4 ตองไมอยูในระหวางถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรือถูกดําเนินคดีทางอาญา 

 6.1.5 ตองเปนผูประสบปญหาความเดือดรอนอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
       - มีฐานะยากจน 

        - ไมมีที่อยูอาศัย 
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        - ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู 
        - ไมสามารถอยูกับครอบครัวไดอยางปกติสุข  

   6.2 หลักฐานการสมัคร 
         6.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบาน 
                            6.2.2 ใบรับรองแพทย พรอมผลเอกซเรยปอด 
         6.2.3 รูปถาย  1  รูป  (ถามี) 
    6.3 สถานที่รับสมัคร 
         6.3.1  สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
         6.3.2  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
         6.3.3  องคการบริหารสวนจังหวัดอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานสงเคราะห
คนชราบานเขาบอแกว 
  6.4  ขั้นตอนการดําเนินการ 
          6.4.1  สถานสงเคราะห ฯ/ องคการบริหารสวนจังหวัด รับเรื่องจากผูสูงอายุที่มาติดตอ
ดวยตนเอง, ญาติมาติดตอ, ประชาชน  องคกรหรือหนวยงานมีหนังสือขอความรวมมือ  พรอมตรวจสอบหลักฐาน 
          6.4.2 นักสังคมสงเคราะหสอบขอเท็จจริง  พิจารณาคุณสมบัติและ ปญหาความจําเปน 
          6.4.3 หัวหนาสถานสงเคราะหฯ พิจารณาการเขารับบริการ 

         6.4.4 รายงานเสนอขออนุมัติตอผูบริหาร 
         6.4.5 แจงผลตอผูรองขอ หรือหนวยงานที่รองขอ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว   
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1 ผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอนไดรับการชวยเหลืออยางเปนธรรม 
   10.2 มีแนวทางการปฏิบัติในการรับตัวผูสูงอายุเขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนชรา

บานเขาบอแกวที่โปรงใสและเทาเทียมในการใหบริการประชาชน 
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โครงการที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวมีหนาที่ใหการอุปการะผูสงูอายุทีป่ระสบปญหาความทุกข

ยากเดือดรอนเชน มีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้ง  ไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถอยูกับครอบครัว
ไดอยางปกติสุข โดยบริการที่ทางสถานสงเคราะหจัดใหประกอบดวย บริการดานการเลี้ยงดู จัดใหบริการเรือ่งที่
พักอาศัย  อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค  บริการดานการรักษาพยาบาล เชน การตรวจสุขภาพทั่วไป  
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย  บริการดานกายภาพบําบัด บริการใหคําแนะนําปรึกษา บริการดานสังคม
สงเคราะห  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมเสริมรายได บริการดานศาสนกิจ บริการฌาปนกิจ เปนตน  สถาน
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวสามารถใหการอุปการะผูสูงอายุไดทั้งสิ้นจํานวน  130  ราย ในการ
ดําเนินการใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ตองใหบริการอยางทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ และมีความโปรงใส  ไมวาผูสูงอายุจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง  
มีสุขภาพรางกายแข็งสามารถชวยเหลือตนเองไดดีหรือชวยเหลือตนเองไมคอยได ตองมีการดําเนินงาน
ชวยเหลือหรือใหบริการที่เพียงพอและเหมาะสมกับรางกายของแตละบุคคล   

   ดังนั้นองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  ฝายบานพักคนชราได
พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการบริการกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราเกิดความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนอยางทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  จึงไดกําหนดกิจกรรมการใหบริการกับ
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวทุกกิจกรรมมีความเทาเทียมและโปรงใสไมเลือกปฏิบัติ             
โดยดําเนินการตามคูมือการปฏิบัติงานสถานสงเคราะหคนชรา  ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  พ.ศ. 2546  เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 
   3.1  เพื่อสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจตอ

คุณภาพของการใหบริการ ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
   3.2  เพื่อใหการใหบริการตอผูสูงอายุมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
   3.3  เพื่อใหการใหบริการของเจาหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ 
4. เปาหมาย 
   ผูสูงอายุที่เขารับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวทุกคนไดรับการบริการ

อยางทัดเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
   การจัดบริการของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว ดําเนินการโดยอาศัยระเบียบกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวย การใหบริการผูสูงอายุ  พ.ศ.2546  และระเบียบองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค วาดวย การใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห  พ.ศ.2556  และคูมือการปฏิบัติงาน
สถานสงเคราะหคนชรา  ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  พ.ศ. 2546  เปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความโปรงใส ดังนี้   

   6.1 บริการดานการเลี้ยงดู จัดใหบริการเรื่องที่พักอาศัย  อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรค
ใหครบทุกคนอยางเทาเทียม เหมาะสมตามสภาพของแตละคน  
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   6.2 บริการดานกายภาพบําบัด จัดใหมีการออกกําลังกายเปนประจํา จัดใหมีเครื่องมือ
กายภาพบําบัดชวยบําบัดรักษาผูปวยโดยมีเจาหนาที่ใหการชวยเหลือใหบริการอยางใกลชิดและทั่วถึงทุกคน 

   6.3 บริการดานการรักษาพยาบาล จัดใหมีเจาหนาที่พยาบาลประจําคอยใหความชวยเหลือ
แนะนํา ดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย และพิจารณาสงเขารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลตามสภาพความเจ็บปวย 

   6.4 บริการดานสังคมสงเคราะห จัดใหมีการสงเคราะหผูสูงอายุทั้งการฟนฟูสภาพจิตในรางกาย
การแกไขปญหา ใหคําปรึกษา หรือจัดกิจกรรมบําบัดใหกับผูสูงอายุใหกับทุกคน ทุกกลุม อยางตอเนื่องและ
ทั่วถึง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว   
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1 ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราไดรับบริการอยางทัว่ถึง เพียงพอและเปนธรรม โดยไมมี 
การเลือกปฏิบัติ 
   10.2 ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ 
ใหบริการอยูในระดับดี หรือมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา รอยละ  85 
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2.3 มาตรการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาํเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่

เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย  ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสรรค  มีนโยบายที่จะบริหารราชการใหมีความทันสมัยโปรงใส                

มีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ใหมีสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองตอการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   การเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชนใหไดรับทราบ เชน ปายแผนภูมิ  
ปายระยะเวลาการใหบริการ ฯลฯ และทางเครือขายสารสนเทศ เชน เว็บไซต facebook   ถือเปนสื่อที่
สามารถที่สามารถเขาถึง ประชาชน ผูรับบริการ ทําหนาที่สรางการรับรูใหแกประชาชน สรางความเขาใจ       
ในการเขามาใชบริการ สรางความโปรงใส  ในการทํางานไดเปนอยางดี  

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงจัดทํากิจกรรมเผยแพรขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ                 
สรางความโปรงใส หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี แกประชาชน และผูเขามารับบริการ ตอไป   

3. วัตถุประสงค 
   เพื่อเผยแพรขั้นตอนระยะเวลาการใหบรกิารดานตางๆ ขององคการบรหิารสวนจังหวัด

นครสวรรค ใหประชาชนไดรับทราบ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชน และผูเขามารบับริการดานตางๆ ขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
   ทุกสวนราชการขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  
6.วิธีการดําเนินการ 
           6.1 สํารวจภารกิจตางๆในการใหบริการของทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   6.2 ดําเนินการ ปรับปรงุ จัดทําขั้นตอน และระยะเวลาการใหบรกิาร ในการใหบริการ                 

ใหมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
   6.3 ดําเนินการจัดทําสือ่ประชาสัมพันธ เผยแพรไปยงัชองทางตางๆ ปาย แผนภูมิ เว็บไซต facebook    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   ๔ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  1. ประชาชนและผูรบับริการรบัทราบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการใชบริการ ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน 
  2. ประชาชนไดรับการบริการที่มปีระสิทธิภาพ โปรงใส  
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โครงการที่  2 
 

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแกประชาชนที่มาติดตอ 

กับทางราชการใหเร็วข้ึน (faster) งายข้ึน (easier) และถูกลง (cheaper) รวมทั้งมุงใหการปฏิบัติราชการ เปนไป

อยางโปรงใส รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขกับประชาชน และเปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้น จึงจัดทําโครงการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของแหลงทองเที่ยวบึง

บอระเพ็ดข้ึน เพื่อแสดงถึงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบรกิารแกประชาชนผูมารับบรกิารและนักทองเที่ยว ใหเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการประชาชนและนักทองเที่ยวใหเกิดประสิทธิภาพ 

   ๓.๒ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูมารับบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนผูมารับบริการและนักทองเที่ยวทั่วไป 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

๖. วิธีดาํเนินการ 

  ๖.๑ จัดทาํแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการใหบรกิารภายในแหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค 

  ๖.๒ ใหบรกิารตามขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชนผูมารบับริการและ

นักทองเที่ยวทั่วไปตามที่แสดงไว 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

                      ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการพาณิชย องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑ ประชาชนและนักทองเที่ยว ไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๑๐.๒ ประชาชนผูมารับบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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โครงการที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการรบัผูสูงอายุเขารบับริการในสถาน 
                      สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
2. หลักการและเหตุผล 

สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวมีหนาที่ใหการอุปการะผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ
ทุกขยากเดือดรอนเชน มีฐานะยากจน  ถูกทอดทิ้ง  ไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถอยูกับ
ครอบครัวไดอยางปกติสุข โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบในการใหบริการผูสูงอายุในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
ประกอบดวย  นครสวรรค  อุทัยธานี กําแพงเพชร  พิจิตร  ตาก  สุโขทัย  อุตรดิตถ  พิษณุโลก และเพชรบูรณ   
ซึ่งการเขารับบริการของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหบานพักคนชราบานเขาบอแกวแตละรายมาจากผูสูงอายุมา
สมัครดวยตนเอง หรือหนวยงานตาง นําสง อาทิเชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  
โรงพยาบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  หรือ พลเมืองดีแจงใหกับสถานสงเคราะหคนชรา ฯ ทราบ  โดย
ขั้นตอนดําเนินการพิจารณารับผูสูงอายุเขาสถานสงเคราะห ฯ ตั้งแตเริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการจะตองมีการ
กําหนดขั้นตอนดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกตอผูที่เกี่ยวของทั้งผูสูงอายุที่ประสบปญหา หรือหนวยงาน องคกร หรือบุคคลที่
แจงเรื่องหรือคํารอง 

ในการดําเนินการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคตองมีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการรับผูสูงอายุเขารับบริการใน
สถานสงเคราะหบานพักคนชราบานเขาบอแกวใหชัดเจนและประกาศหรือประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี  ดังนั้น สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  จึงไดจัดทํากิจกรรมการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการรับผูสูงอายุ
เขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
   เพื่อใหมีแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชรา

บานเขาบอแกวอยางชัดเจน 
4. เปาหมาย 
   4.1 กําหนดและจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถาน

สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
   4.2 ปดประกาศ หรือประชาสัมพันธแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานไว ณ ที่ทํา

การและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   5.1 สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว   
   5.2 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 กําหนดและจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาในกาดําเนินงานของสถานสงเคราะห

คนชราบานเขาบอแกว  ดังนี้ 
         6.1.1  ขั้นตอนการรับเรื่อง/คํารอง และตรวจสอบหลักฐาน  ระยะเวลา  30  นาที 
         6.1.2  ขั้นตอนวิเคราะหปญหาความเดือดรอน/เยี่ยมบานหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม(ภายใน

จังหวัดนครสวรรค)  พิจารณาใหความชวยเหลือ  ระยะเวลา  2  วัน 
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         6.1.3 ข้ันตอนเสนอขออนุมัติตอผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด  ระยะเวลา  1  วัน 
         6.1.4  ขั้นตอนแจงผลการพิจารณาอนุมัติตอผูรองขอ หรือหนวยงานที่ขอนําสงผูสงูอายุ

ทราบ  ระยะเวลา  1  วัน 
         6.1.5  กรณีอนุมัติใหเขารับบริการใหผูสูงอายุเขารับบริการภายใน  15  วัน  นับแตที่

ไดทราบการแจงผล  
   6.2 ปดประกาศ หรือประชาสัมพันธแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานไว ณ ที่ทํา

การและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว   
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1  สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวดําเนินการรับเขาผูสูงอายุไดตรงตามระยะเวลาที่

กําหนดไดไมนอยกวารอยละ  90  
  10.2 หนวยงาน  องคกรหรือประชาชนรับรูขั้นตอนและระยะเวลาในการรับผูสูงอายุเขารับบริการของ

สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
  10.3 ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการโดยรวมของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว            

ไมนอยกวารอยละ  80 
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2.3.2  มีการกระจายอํานาจการติดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
โครงการที่  1 

๑. ชื่อโครงการ  มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัตริาชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกร

นั้น เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

   ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ      ที่
การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค 
   เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ภายใตกรอบอํานาจหนาที่

ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
๔. เปาหมาย 
   คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค                

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค หรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดาํเนินการ 
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหารปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค หรือหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

   6.2 ดําเนินการออกคําสัง่ 
   6.3 สําเนาคําสัง่ แจงคณะผูบริหาร ปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค รองปลัดองคการ

บรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค หรือหัวหนาสวนราชการ ที่ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561  
8. งบประมาณ  
  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจาหนาที่ องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บรกิารสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ2.4.1  
ยกยองเชิดชูเกียติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
โครงการที่  1 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการคัดเลอืกบุคลากรดเีดนขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค  
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คือ บุคคลที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ใหปฏิบัติหนาที่ในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งไมเพียงแตตองปฏิบัติหนาที่
เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนในพื้นที่เทานั้น ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รวมไปถึง
ลูกจางประจํา และพนักงานจางตองปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
และการอยูดีมีสุขของประชาชน ซึ่งที่ผานมา การปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไดเกิดผล
สําเร็จเปนรูปธรรมอยางแพรหลายและกวางขวาง โดยเฉพาะดานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหไดรับการบริการอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบ
ความตองการและรับรูสภาพปญหาและสามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางทันทวงที 

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีในดานการปกครอง การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสรางประโยชนแกทางราชการ ตลอดจนมี
ผลการปฏิบัติงานดีเดน ใหไดรับการยกยองสรรเสริญและคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค เพื่อยกยองประกาศเกียรติคุณและเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการทํางาน ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการ
คัดเลือกบุคลากรดีเดนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยพิจารณาคัดเลือกขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณและยกยองคุณงามความดีเปน
แบบอยางที่ดีแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง และสรางความเขมแข็งใหแกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรคตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
   เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน 

การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเพื่อสราง
ขวัญและกําลังใจแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

๔. เปาหมาย 
   ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดาํเนินการ 
 ๑)  คัดเลือกบุคลากรดีเดน ปงบประมาณ 2561 
 ๒) จําแนกกลุมของผูไดรบัการคัดเลือกเปน ๓ กลุม เพือ่ใหเหมาะสมกบัการพิจารณา คือ 
  กลุมที่ ๑  ขาราชการ  คัดเลือก  ๑ คน  ไมจํากัดกลุมสายงาน 
  กลุมที่ 2  ขาราชการครู  คัดเลือก  ๑ คน  ไมจํากัดกลุมสายงาน 
  กลุมที่ 3  ลูกจางประจํา  คัดเลือก  ๑ คน  ไมจํากัดกลุมสายงาน 
  กลุมที่ 4  พนักงานจาง  คัดเลือก  ๑ คน  ไมจํากัดกลุมสายงาน 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                   3-57 
 

 ๓) คุณสมบัติทั่วไปของผูไดรบัการคัดเลอืก 
๓.๑ เปนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
๓.๒ ไมมีสถิติการมาทํางานสาย ลาทุกประเภท ยกเวน ลาพักผอน ลาปวยเนื่องจากการทํางานลาเพื่อรับราชการ

ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร 

๓.3 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
๓.4 มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการเปนที่ยอมรับของ

บุคคลในสวนราชการและสังคม   
๓.5 เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพื่อน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง 
๓.6 ปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่สม่าํเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมี

ผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด 
๓.7 มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน  เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบตัิงานใน

หนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอทุิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและประชาชน ทั้งนี้ 
อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของพนักงานจาง ซึ่งมีขอจํากัดทาง
เอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจาก
ผูเกี่ยวของเปนสําคัญ   

 ๔) การดําเนินการคัดเลือก 
๔.๑ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑและ

ดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัล 
๔.๒ ใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอชื่อบุคลากรในสังกัด พรอมทั้งจัดทํา

เอกสารขอรับการคัดเลือกของผูที่ไดรับการคัดเลือก ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ แบบรายงานการคัดเลอืกบุคลากรดีเดน (แบบ ๑) 
   ๔.2.๒ แบบกรอกประวัติ (แบบ ๒) 
   ๔.๒.3 แบบประเมินผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดน (แบบ 3) 
   ทั้งนี้ สงใหกองการเจาหนาที่ เพื่อรวบรวมรายช่ือ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน และรายงานผลเสนอตอ

คณะกรรมการฯ 
  ๔.๓ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดน และประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 

 ๕) เกณฑการพิจารณาและตัดสิน 
  ๕.๑  หัวขอที่ตองพิจารณา 
       ๕.๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป (ตามขอ 3) 
       ๕.๑.๒ แบบประวัติและผลงาน (ตามแบบ ๒) 
  ๕.๒  หัวขอที่อาจพจิารณาเพิม่เตมิ 
   ๕.๒.๑  สอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรอืผูบังคับบัญชา 
    ๕.๒.๒ สังเกตการปฏิบัติงาน 
   ๕.๒.๓ เชิญผูถูกเสนอชื่อมาใหขอมลู 
  ๕.๓ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ประเมินการปฏิบัติตน และผลงานของผูเสนอขอรับรางวัล อาจ

ดําเนินการหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเฟนหาบุคคลที่เหมาะสมโดยวิธีการสัมภาษณพรอมดวยประวัติ 
ผลงานผูที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งหมด หรือเฉพาะบุคคลที่กลั่นกรองคัดเลือกไวแลวหรือหาขอมูลจากบุคคล
แวดลอมหรือดวยวิธีอื่นใดที่โปรงใส  ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบไดตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
เห็นสมควร ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 
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 ๖) การมอบรางวัล 
  ผูไดรับการคัดเลอืกเปนบุคลากรดเีดน จะไดรับเกียรติบัตรและรางวัลอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
  ๗) กําหนดวัน เวลา และสถานที่การมอบรางวลั 
   กําหนดมอบเกียรติบัตรในการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564  
8. งบประมาณ  
  งบประมาณ 10,000 บาท/ ป  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจาหนาที่ องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ผูที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานการ

ครองตน การครองคน การครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณเปนบุคลากรดีเดนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

11.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  จํานวนบุคคลที่ไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติเปนบุคลากรดีเดน 
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 2.4.2  ยกยองเชิดชูเกียตริที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค, คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  ขอ 8 ขอ 9 และขอ 28   

   เนื่องจากคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ตางอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยไมได
รับคาตอบแทน ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยอง
เชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น  ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกคณะกรรมการที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  

3. วัตถุประสงค 
   เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ

มาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  
4. เปาหมาย 
   มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค, คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จน
ครบวาระการดํารงตําแหนง  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
   6.1  ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  
   6.2  จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
   6.3  จัดพิธีมอบ/จัดสงประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และปงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

-   คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 2 ป ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ    
    ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถิ่น และเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน 
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โครงการที่  2 
 

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติในกิจการสาธารณะของแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

๒. หลักการและเหตุผล 

การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานหรือบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่ไดประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม เปนกรอบ

ของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งอาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย การ

มอบโล การประกาศเกียรติคุณ การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดําเนินการควบคู

ไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

ทั้งนี้ แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด ซึ่งเปนสถานที่สาธารณะในการใหบริการการทองเที่ยว 

กิจกรรมการพักผอนหยอนใจ สถานที่การศึกษาเรียนรูตางๆ มีหนวยงานหรือบุคคลที่ใหความอนุเคราะหในการ

บริจาค ไมวาจะเปนพันธุพืชและพันธุสัตวมากมาย จึงจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติในกิจการสาธารณะของ

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดขึ้น เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกผูที่เสียสละและบําเพ็ญประโยชนในการสราง

การเรียนรูแกสาธารณะ เกิดประโยชนเพื่อสวนรวม อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกผูประพฤติดี 

ประพฤติชอบ ใหมีกําลังใจในการสรางสรรคความดีแกสังคมยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑ เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกผูที่เสียสละและบําเพ็ญประโยชน 

   ๓.๒ เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ใหมีกําลังใจในการสรางสรรคความ

ดีแกสังคมยิ่งขึ้น 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริจาคพันธุพืชและพันธุสัตวตางๆ ภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

๖. วิธีดาํเนินการ 

  จัดทาํหนงัสือขอบคุณใหแกผูบริจาคพันธุพืชและพันธุสัตวตางๆ 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

                      ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการพาณิชย องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ผูที่เสียสละและบําเพ็ญประโยชน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และมีกําลังใจในการสรางสรรค

ความดีแกสังคมยิ่งขึ้น 
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โครงการที่  3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกผูมีอุปการคุณ สนับสนุนภารกิจของสถานสงเคราะห
คนชราบานเขาบอแกว 

2. หลักการและเหตุผล 
   สถานสงเคราะหคนชรามีหนาที่ใหการอุปการะผูสูงอายุที่ประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน

เชน มีฐานะยากจนถูกทอดทิ้ง ไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถอยูกับครอบครัวไดอยางปกติสุข 
โดยบริการที่ทางสถานสงเคราะหจัดใหประกอบดวย บริการดานปจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพ                           
การรักษาพยาบาล  บริการกายภาพบําบัด บริการใหคําแนะนําปรึกษา บริการดานศาสนกิจ บริการฌาปนกิจ เปนตน 

   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวสามารถใหการอุปการะผูสูงอายุทั้งสิ้นจํานวน  130  
รายประกอบกับมีกลุมบุคคล หนวยงาน องคกร หรือประชาชนทั่วไปเขามาติดตอกับสถานสงเคราะหคนชรา
เพื่อบริจาคสิ่งของและจัดเลี้ยงอาหาร และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง  ตลอดจนใหการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ อํานวยการตลอดจนการแกไขปญหาตาง ๆ  ของสถานสงเคราะหคนชราบานเขา
บอแกวอยูเปนประจํา  เชน การสนับสนุนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค เปนตน 

   ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต  
ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยอง
เชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  ฝายบานพักคนชราได
พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติและขอบคุณบุคคล องคกรหรือหนวยงานที่ไดใหการ
สนับสนุนสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณใหกับ
หนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 

3. วัตถุประสงค 
   เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกผูมีอุปการคุณ ที่สนับสนุนการกิจกรรมการดําเนินงานของสถาน

สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
4. เปาหมาย 
   มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคคล หนวยงาน องคกร ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสถาน

สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 พิจารณารายชื่อของผูมีอุปการคุณ ที่สนับสนุนการกิจกรรมการดําเนินงานของสถาน

สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
   6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
   6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการใหแกบุคคล หนวยงาน องคกร ที่สนับสนุน

การดําเนินงานของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวในวาระสําคัญตางๆ เชน  ในวาระการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ หรือวันสงกรานต  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว   
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1บุคคล หนวยงาน องคกร ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสถานสงเคราะหคนชราบานเขา

บอแกวไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 90 
   10.2 บุคคล หนวยงาน องคกร ที่ไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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 2.4.3  ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                  จังหวัดนครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล 

  การใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมยั ไดกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงตอสงัคมไทยใน

ทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งกระบวนการของความ

เปลี่ ยนแป ลงมี ความสลั บซั บซ อ น  สั ง คม ได เ กิ ดผลล บติดตามม า  เ ชน  ชนบทเกิ ดความอ อนแอ   

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิความรูที่เคยใชแกปญหาและสั่งสมมาถูกลมืเลอืนและสูญหายค ว า ม

พอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง รวมทั้งความสามารถในการ

จัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหดํารงชีวิตอยูไดอยากไมยากลําบาก ทามกลางความ

เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม ดังกลาว  ดังนั้นควรใหการสนับสนุน

สงเสริมใหบุคคล/หนวยงานตางๆใหมาใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดํารงชีวิต และขับคลื่อนองคกร 

  และองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีนโยบายและแนวทางการบริหารราชการเพื่อ

ปองกันการทุจริต จึงไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติ

ตนใหเปนที่ประจักษ โดยเฉพาะบุคคลที่ดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค จึง

ไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค 

4. เปาหมาย 

  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคคลดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ในจังหวัด

นครสวรรค จํานวน ๑๐ คน/ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

   จังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 คนหาและพิจารณารายชื่อบุคคลที่ดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่

จังหวัดนครสวรรค จํานวน ๑๐ คน/ป 

  6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 

  6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกที่ดํารงตนตามเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   กองสงเสริมคุณภาพชีวิต   

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

   10.1 บุคคลที่ดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอย

กวารอยละ ๘0 

   10.2 บุคคลที่ดํารงตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึง

พอใจอยูในระดับดี 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1  ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต              

มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ”ขององคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล 
   จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนี

ในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ            
ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม       แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

   ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายใน
องคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น ตอไป  

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 
   3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
   3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
   6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร

ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

   6.2 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับบุคลากรในสังกัด 
   6.3 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการเสนอผูบริหารทราบ 
   6.4 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2  มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
โครงการที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ :   กิจกรรม “จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4 ป  (พ.ศ.2561-2564) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

   ดวยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามที่คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ   

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใหแผนมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิ               

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม    

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 

พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เปนสังคมมิติใหม

ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     

ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค            

ในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-

2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  และเพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจรติผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงค : 

       เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 

4. เปาหมาย/ผลผลิต : 

       4.1  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4 ป  (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

       4.2  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

        4.3  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 

       องคกรการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีการดําเนินการ : 

       6.1 แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

       6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

       6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

      6.4 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

     6.5 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

       6.6 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 

       6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

       6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

       ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

               กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 

   10.1 ผลผลิต 

   - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 

   - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

   - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ฉบับ 

   10.2 ผลลัพธ 

   - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความโปรงใส สามารถปองกัน

การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
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2.5.3  ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอาจหนาที่โดยมิชอบ 

 
โครงการที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรือ่งรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
       ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีนโยบายใชหลักธรรมมาภิบาลสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจง
เบาะแสดวยตนเอง 

       ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรครวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรคขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
       3.1 เพื่อจัดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
       3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
       มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
       องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
        6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
        6.2 จักทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด 
        6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันโดยโปรงใสและเปนธรรม 

        6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรง
กับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
        ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 
        ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
       ฝายนิติการสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
       เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคโดยปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง 
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โครงการที่  2 
 

1. โครงการ :   มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรควาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
         สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมิประสิทธิภาพ ในการนี้
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรควาปฏิบัติราชการ
ตามอํานานหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมิไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
    3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกไดแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางตามภารกิจขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

    3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
    “เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางตามภารกจิขององคการ

บรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
    องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ถนนสวรรควิถี  ตําบลนครสวรรคตก จงัหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดาํเนินการ 
    6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิดการทุจรติและพฤติมิชอบหรือไม 
    6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาที่โดยมิชอบ 
    6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวก และวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นในแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 

    6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 15 วัน 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
       4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ฝายนิติการ สํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 
    ตัวชี้วัด 
    รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ทีม่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ผลลัพธ 
    ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที ่
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3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ : 
    ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน

ของรัฐตอจัดทําใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ 
ที่ทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา“ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 

    ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร ซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ใหบริการ ณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
ผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและ
หนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง 
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค : 
    3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและ         

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
    3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
    ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
    ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
    6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
    6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดขอบเปนปจจุบัน 
    6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัดสุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด 

    6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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    6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
    6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    ฝายนิติการ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
    จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                   3-75 
 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมลูขาวสารขององคการบรหิารสวนจังหวัด

นครสวรรค” 
2. หลักการและเหตุผล 
    อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540             

ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการ
อยางนอยดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบรหิารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การ
มีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
    1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค วาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ และประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนา
และการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคข้ึน 

    2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

    3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
     3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
     3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
     3.3 ขอมูลขาวสารอื่น 
     3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
4. เปาหมาย : 
    1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
    2. ระเบียบองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรควาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 
    3. ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการ

รับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 ฉบับ 
    4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร  จํานวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
    ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ : 
    6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
    6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
    6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    6.4  จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 

เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    6.5  จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    6.6  จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ : 
    ปงบประมาณ 2561 -2564 
8. งบประมาณ : 
    ไมใชงบประมาณ 
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9. หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
    ฝายนิติการ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
    10.1  มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
    10.2  มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวย ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
    10.3  มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสมัพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดมีกิจกรรม

โครงการพัฒนาในดานตางๆ ในเขตที่รับผิดชอบอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา
ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ไมวากอนหรือหลังการดําเนินงาน ความเขาใจของประชาชนและภาคสวน
ตางๆในพื้นที่ ถึงจุดประสงคลักษณะรูปแบบของการดําเนินงานตางๆ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะถา
ประชาชนและหลายภาคสวนเกิดความไมเขาใจ ไดรับรูขาวสารที่ไมถูกตอง ไมสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ครบถวน ก็จะเกิดความไมเชื่อถือศรัทธา นํามาสูการไมใหความรวมมือ หรือการตอตาน ซึ่งไมเปนผลดีตอการ
ดําเนินการพัฒนาตางๆ อยางแนนอน แตในทางกลับกันถาประชาชนและทุกภาคสวนไดรับขาวสาร            
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ถูกตอง เขาถึงไดงาย ก็จะมีความเขาใจใหความรวมมือ ซึ่งจะสามารถลดปญหา
ความขัดแยง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค ไดเปนอยางดี วารสารประชาสัมพันธถือ
เปนชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เขาถึงไดงาย มีศักยภาพในการถายทอด 
ขอมูล ขาวสาร ภาพถาย กิจกรรม โครงการตางๆ ไดอยางละเอียดครบถวน สามารถชวยประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไปสูประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดเปนอยางดี 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธในการสราง
การรับรูและเปดโอกาสใหทกุภาคสวนไดเขาถึง ขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆไดอยางครบถวนและถูกตอง  จึงมี
ความจําเปนตองดําเนินการจัดทําวารสารองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 
ตอไป 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคใหประชาชนไดรับทราบ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
 ๔.๑ เปาหมายเชิงปรมิาณ : จัดพิมพวารสารประชาสัมพันธองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 5 ครั้ง            
          ครั้งละ 3,000 ฉบับ  รวมทั้งสิ้น  15,๐๐๐  ฉบับ  

-ครั้งที่ 1   เดือน ธันวาคม     
-ครั้งที่ 2   เดือน กุมภาพันธ      
-ครั้งที่ 3   เดือน เมษายน 
-ครั้งที่ 4   เดือน มิถุนายน    
-ครั้งที่ 5   เดือน สิงหาคม     

๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ :  ประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดรับรู/เขาถึง ขอมูล ขาวสาร กจิกรรมตางๆ ของ 
องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรคอยางทั่วถึง 

5.พื้นที่ดําเนินการ : 
   จังหวัดนครสวรรค 
6.วิธีการดําเนินการ : 
           6.๑  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดําเนินการ จัดทํา ขอมูล ขาวสาร กิจกรรมตางๆ  

6.๒  จัดหาผูรับจางและดําเนินการจางเหมาจัดพิมพวารสารองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

6.๓  เผยแพรประชาสัมพันธวารสารองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรคไปยังประชาชนและ         
ภาคสวนตางๆ 

6.๔ ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ 
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7.ระยะเวลาการดําเนินการ : 
     ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔ 
8.งบประมาณดําเนินการ : 
   จํานวน  360,000.- บาท /ป 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

อยางทั่วถึง 
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โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหนวยประชาสัมพันธ ใหบริการขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
                    นครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
     การประชาสัมพันธ เปนสวนสําคัญหนึ่งขององคกร ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการใหขอมูล สรางความ

เขาใจ สรางความสัมพันธที่ดี แกสาธารณะชน และทุกภาคสวน เมื่อทุกคน มีทัศนคติความเชื่อหรือมุมมองที่ดี
ตอองคกร จะสงผลตอการดําเนินงานไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ ที่ตองมี
การติดตอ ใหบริการแกประชาชน ไมวาจะเปนในเรื่องการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการบรรเทาสา
ธารณภัย การศึกษา หรือการใหขอมูลขาวสารดานตางๆ โดยเปดเผย โปรงใส จึงนับเปนสวนสําคัญที่สุดของ
องคกรภาครัฐ  

   ดังนั้น  เพื่อใหการบริการขอมลูการประชาสัมพันธ และขอมูลขาวสาร ดานตางๆ องคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดทํากิจกรรมการจัดหนวยประชาสัมพันธ ใหบริการขอมูล
ขาวสาร ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตอไป 

3.วัตถุประสงค : 
   เพื่อใหบรกิารขอมลูการประชาสมัพันธ และขอมลูขาวสาร ดานตางๆ องคการบรหิารสวยจงัหวัด

นครสวรรค 
4.เปาหมาย/ผลผลิต : 
   ประชาชน และผูเขามาติดตอกบัองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
5.พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  
6.วิธีการดําเนินการ : 
           6.1 ดําเนินการจัดหาสถานที่เพือ่ดําเนินการจัดหนวยประชาสัมพันธ ใหบริการขอมูลขาวสาร 
   6.2 รวมรวมขอมลูขาวสารดานตางๆ จัดเตรียมไว ใหบริการอยางเปนหมวดหมู 

6.3 จัดใหมเีจาหนาที่รบัผิดชอบในการใหขอมลูแกประชาชน ณ หนวยประชาสัมพันธ ใหบริการ
ขอมูลขาวสาร 

6.4 ประเมินผลกจิกรรมหลังการดําเนินการ 
7.ระยะเวลาการดําเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
8.งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   สํานักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  : 
   1. มีการจัดหนวยประชาสัมพนัธ ใหบริการขอมูลขาวสาร ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
   2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการเขามารับบริการ ขอมูลดานการประชาสัมพันธ และขอมลู

ขาวสารดานตางๆ  
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โครงการที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ : 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๕/๔ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประจําทุกป แตเนื่องจาก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ ๕๘/๒๕๕๗ เรื่อง การไดมาซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว ขอ ๑๑ ในกรณีที่
ผูบริหารทองถิ่นครบวาระหรือวางลง ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 1. การบริหาร
ภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 1.1 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาชนสามารถติดตาม
ตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค จึงตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 
๒๕๕9 เพื่อแจงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทราบ และเผยแพรประชาสัมพันธใหกับสวน
ราชการองคกรตางๆ และประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน   

3. วัตถุประสงค : 
3.1 เพื่อเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
3.2 เพื่อแจงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทราบ และเผยแพรประชาสัมพันธใหกับ

สวนราชการองคกรตางๆ และประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน   
4. เปาหมาย : 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกจังหวัด/สวนราชการในจังหวัดนครสวรรค/องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค / องคกรเอกชน / สวนราชการภูมิภาคและสวนกลางที่เกี่ยวของ/ ประชาชน   

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีดําเนินการ : 
6.1. ดําเนินการรวบรวมขอมูลโครงการ/กจิกรรม และภารกิจดานอื่นๆ ขององคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
6.2 จัดทําสรุปโครงการ/กิจกรรม ของแตละสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคตามรายยุทธศาสตร 
6.3 จัดทําหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ : 
จํานวน  100,000 บาท / ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
 ฝายขอมูลสารสนเทศ  กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
สวนราชการ องคกรตางๆ และประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบขอมลูการปฏิบัตงิานของ

องคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรคได  
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โครงการที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

   การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงาน เปนสิ่งที่ตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อ
สรางการรับรู  และความเขาใจ การประชาสัมพันธที่ดีนอกจากการมีขอมูลที่ถูกตองและมีสื่อที่ เขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแลวยังตองอาศัยเครือขายการประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลขาวสาร
เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายไดมากที่สุดในเวลาอันรวมเร็ว 

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เห็นความสําคัญของการประชาสัมพันธเผยแพรบทบาท 
อํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงจัดทํามาตรการประชาสัมพันธเผยแพร
บทบาทอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหองคกรภาครัฐ เอกชน     
และประชาชนทั่วไป รับรูและเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค  

3. วัตถุประสงค : 
3.1 เพื่อเผยแพร บทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
3.2 เพื่อสรางการรับรูและเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
4. เปาหมาย : 

    องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 

     เว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินงาน : 

6.1 รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 

6.2 เผยแพรบทบาท อํานาจหนาที่ และภารกจิขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรคใน
เว็บไซตขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    ฝายขอมูลสารสนเทศ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
    องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป รับรูและเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่และภารกิจ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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โครงการที่ 7 
 

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมจัดทําหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ (Call Center) 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแกประชาชนที่มาติดตอ 

กับทางราชการใหเร็วข้ึน (faster) งายข้ึน (easier) และถูกลง (cheaper) รวมทั้งมุงใหการปฏิบัติราชการ เปนไป

อยางโปรงใส รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขกับประชาชน และเปนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้น จึงจัดทําโครงการจัดทําหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ (Call Center) โดยเจาหนาที่ตลอดเวลา

ปฏิบัติงานของทางราชการขึ้น เพื่อใหแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด มีระบบการใหขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว

อยางมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑ เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการดานขอมูลการทองเที่ยว แกประชาชนและ

นักทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๓.๒ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนและนักทองเที่ยวที่รับบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนผูมารับบริการและนักทองเที่ยวทั่วไป 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

๖. วิธีดาํเนินการ 

  ๖.๑ ดําเนินการขอหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ (Call Center) กับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

  ๖.๒ ใหบรกิารขอมลูขาวสารดานการทองเที่ยวแกประชาชนและนักทองเที่ยวที่รบับริการ 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

                      ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการพาณิชย องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑ ประชาชนและนักทองเที่ยว ไดรับความสะดวกในการบริการดานขอมูลการทองเที่ยวอยาง

มีประสิทธิภาพ 

   ๑๐.๒ ประชาชนและนักทองเที่ยวที่รับบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และ
ตรวจสอบได 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ดําเนินการ

จัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหาร งานตาง ๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น 
การที่องคการบริหารสวนจังหวัดจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

   เพื่อให เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตร 45        
องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง        
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดทํา
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ-จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค : 
   3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจาง ตามโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น            
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ชองทาง ไดแก 

   4.1 ปดประกาศเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง  ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค และปายประชาสัมพันธสถานที่กลางที่จังหวัดนครสวรรคกําหนด  

   4.2 นําสงขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง ใหหัวหนาคณะทํางานขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนขอมูลขาวสารเพื่อจัดใหประชาชนไดตรวจดูตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

   4.3 ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค www. nakonsawanpao.go.th 
   4.4 ทางหนังสือโดยจัดสงไปยังผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เพื่อเผยแพรผานเว็บไซต             

ของจังหวัดและผูมีอาชีพรับจาง 
   4.5 ทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 
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5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจาง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจาง 
   - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจาง 
 6.2 นําสงขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธตามทางชอง ดังนี้ 
   - ปดประกาศเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ-จัดจาง  ณ ที่ทําการขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค และปายประชาสัมพันธสถานที่กลางที่จังหวัดนครสวรรคกําหนด 
   - นําสงขอมูลขาวสารการจัดซื้อ/จัดจาง ใหหัวหนาคณะทํางานขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนขอมูลขาวสารเพื่อจัดใหประชาชนไดตรวจดูตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

   -  ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค www. nakonsawanpao.go.th 
   - ทางหนังสือโดยจัดสงไปยังผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เพื่อเผยแพรผานเว็บไซตของจังหวัด

และผูมีอาชีพรับจาง 
   - ทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ : 
   กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
  10.1 ผลผลิต 
   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
  10.2 ผลลัพธ 
   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ

ที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
   - สามารถลดปญหาหารองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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3.1.3  มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวม

ตรวจสอบของประชาชน 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดใหมีชองทางทีป่ระชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

   พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรรา 9 ไดกําหนดสิทธิ
ของประชาชนในการไดรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ โดยมีเจตนาใหหนวยงานของรัฐ เปดเผย ใหบริการ 
ขอมูลขาวสารของราชการ แกประชาชน เพื่อแสดงความโปรงใสในการดําเนินงาน สรางกลไกในการตรวจสอบ
การดําเนินงาน สนองตอบตอความตองการรับรูขาวสารของประชาชน อยางทั่วถึง  
  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดเห็นถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ ใหประชาชนไดรับทราบ และเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดจากหลายชองทาง              
จึงไดจัดทํา มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัด  
นครสวรรค ขึ้น เพื่อเพิ่มชองทาง ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ตรวจสอบการดําเนินงาน        
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอไป 

3. วัตถุประสงค : 
  เพื่อเพิ่มชองทางการเผยแพรและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนใหมากยิ่งขึ้น  
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
  ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
6. วิธีการดําเนินการ : 
  จัดใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแก 
  - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  - ศูนยขอมูลองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  - เว็บไซต เฟสบุค และสื่อออนไลนตางๆขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  - รายการวิทยุขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  - เอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
  - หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ตั้งหนวยงาน และหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
  - หนังสือพิมพ สถานีโทรทัศน ทองถิ่นและสวนกลาง 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ : 
  ๔ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   10.1  มีชองทางการเผยแพรและการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชนไมนอยกวา                

๕ ชองทาง 
   10.2  ประชาชนมีความพึงพอใจและไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสาร ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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โครงการที่ 2 
 

๑. ชื่อโครงการ มาตรการจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนยีมในการใชบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

การสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ก็คือบริหารกิจการสาธารณะที่มีความโปรงใส กอใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่ง

สงผลตอการสรางภาพลักษณอันดีงามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง จนทําใหประชาชนมีความยอมรับนับถือ        

ที่สําคัญคือระบบการควบคุมภายในที่ดี จะตองมีการวางระบบไวอยางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเนนทั้ง

การบริหารที่มีความโปรงใส การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน

ผูรับบริการมากที่สุด เชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนที่มารับบริการทราบอยางสะดวกและ

ทั่วถึง          การเปดเผยขอมูลขาวสารใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ การจดัทําบรกิารสาธารณะอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนตน 

ดังนั้น จึงจัดทําโครงการจัดทําประกาศอัตราคาธรรมเนียมในการใชบริการของแหลงทองเที่ยวบึง

บอระเพ็ดข้ึน เพื่อสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการ ใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑ เพื่อสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการ 

   ๓.๒ เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูมารับบริการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนผูมารับบริการและนักทองเที่ยวทั่วไป 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

๖. วิธีดาํเนินการ 

  ๖.๑ จัดทาํประกาศอตัราคาธรรมเนียมในการใชบรกิารภายในแหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค 

  ๖.๒ ประกาศใชอัตราคาธรรมเนยีมในการใชบริการภายในแหลงทองเที่ยวบงึบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค แกประชาชนผูมารบับริการและนักทองเที่ยวทั่วไป 

๗. ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

                      ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองกิจการพาณิชย องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑๐.๑ ประชาชนผูมารับบริการสามารถตรวจสอบอัตราคาบริการภายในแหลงทองเที่ยวบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคไดอยางชัดเจน  

   ๑๐.๒ ประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไป เกิดความพึงพอใจในการใชบริการ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําแผนพบัเผยแพรและและประชาสัมพนัธหลกัเกณฑการรับผูสงูอายุเขารับบริการ 

 ในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ : 
   สถานสงเคราะหคนชรามีหนาที่ใหการอุปการะผูสูงอายุที่ประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน

เชน มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถอยูกับครอบครัวไดอยางปกติสุข 
โดยบริการที่ทางสถานสงเคราะหจัดใหประกอบดวย บริการดานปจจัย 4 บริการตรวจสุขภาพ                
การรักษาพยาบาล  บริการกายภาพบําบัด บริการใหคําแนะนําปรึกษา บริการดานศาสนกิจ บริการฌาปนกิจ 
เปนตน 

สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวสามารถใหการอุปการะผูสูงอายุทั้งสิ้นจํานวน 130  ราย  
ประกอบกับมีกลุมบุคคล หนวยงาน องคกร หรือประชาชนทั่วไปเขามาติดตอกับสถานสงเคราะหคนชราเพื่อ
บริจาคสิ่งของและจดัเลีย้งอาหาร และจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหกับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมนันทนาการ 
บันเทิง ตลอดจนการมอบของเครื่องใชที่จําเปนตอการดํารงชีพของผูสูงอายุ 

   ดังนั้น  สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค             
จึงจําเปนตองมีการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  ใหประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบถึงภารกิจหนาที่ที่สําคัญ ตลอดจนชองทางการติดตอสื่อสารกับสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอ
แกว  และเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ในการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน  
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  โดยกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  ฝายบานพักคนชรา จึงไดจัดใหจัดทํา
แผนพับเผยแพรและและประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับผูสูงอายุเขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชราบาน
เขาบอแกว 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อเผยแพรขอมูลการใหบริการตาง ๆ ของสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  เชน ภารกิจ

หนาที่  โครงสรางองคกร  คุณสมบัติของผูรับบริการ  สถานที่ตั้ง หรือผลการดําเนินการที่ผานมาของสถาน
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
   จัดทําแผนพบัเผยแพรและและประชาสมัพันธหลักเกณฑการรบัผูสูงอายเุขารบับริการในสถาน

สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  จํานวนปละ  500  ฉบับ 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
   6.1 ดําเนินการจัดทําแผนพับเผยแพรและและประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับผูสูงอายุเขารับ

บริการในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว 
   6.2 แจกจายแผนพับเผยแพรและและประชาสัมพันธใหกับบุคคลทั่วไป  หนวยงานราชการ หรือ

องคกรที่เกี่ยวของ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ : 
   10.1 จํานวนแผนพับเผยแพรและและประชาสัมพันธหลักเกณฑการรับผูสูงอายุเขารับบริการใน

สถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกวที่ไดรับการแจกจายเผยแพร 
   10.2 ระดับความพึงพอใจของผูมาติดตอราชการกับสถานสงเคราะหดานการรับรูขอมูลขาวสาร 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1  มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถ่ิน 

 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรครวมกับประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (กรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ตามขอ 9  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  กําหนดให การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา              
โดยใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

   (3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

   ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กรณีเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลง ขององคการบรหิาร
สวนจังหวัดนครสวรรค เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   จึงไดจัดใหมีกิจกรรมจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (กรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคขึ้น            

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
4. เปาหมาย/ผลผลิต :  
   จัดประชุมประชาคมระดับอําเภอ (เฉพาะอําเภอที่จะนําโครงการบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น            

สี่ป)  และจัดประชุมประชาคมระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นรวมกัน
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   ภายในจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 

6.1  จัดประชุมประชาคมระดับอําเภอและระดับจังหวัด  โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดและผูแทนประชาคมตามสัดสวนที่กําหนด รวมกันพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

6.2  เสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป(พ.ศ.2561 – 2564)                                                                                   3-90 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   200,000 บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง             
โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันในการแกไขปญหาความตองการของประชาชน      
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

   ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 กําหนดใหองคการบริหารสวน
จังหวัด มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดไว  (2) จัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  โดยในแตละป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะมีหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น               
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงถือปฏิบัติ   

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการจัดทําและประสาน
แผนขององคกรปกครองส วนทองถิ่นในเขตจั งหวัดนครสวรรค ใหมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยใชกระบวนการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกลไกในการแสดงความคิดเห็น
รวมกัน กําหนดทิศทางการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนชุมชน และเปนแนวทางในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของแตละทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนไดมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการรวมกันภายใตกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ก็จะสามารถนําไปแกไขปญหา และตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  จึงไดจัดทํากิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด ข้ึน 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

นครสวรรค เสนอบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
4. เปาหมาย/ผลผลิต :  
   จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 

6.1  แจงใหศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ พิจารณาคัดกรองและจัดลําดับ
ความสําคัญโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลจัดสงใหศูนยประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 

6.2  จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
6.3  สรุปรายงานผลการประชุม และรวบรวมขอมูลโครงการเกินศักยภาพที่ไดรับการพิจารณา 

เปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยผานกระบวนการมีสวนรวม
และบูรณาการรวมกันในการแกไขปญหาความตองการของประชาชน      
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน           

และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

   ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคจึงมีการจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตาง ๆ 

3. วัตถุประสงค : 
   3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
   3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
   3.3 เพื่อเสริมสรางความสมัพันธอันดีระหวางบคุลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

กับประชาชนในพื้นที่ 
4. เปาหมาย : 
   ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือ ผู

มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/           
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันได
อยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ : 
   5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
   5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
   5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน 
   5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ : 
   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – ศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
   6.1 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0-5680-3567-69 ตอ 104 ทางโทรสารหมายเลข 0-5680-3505 
   6.3 ทางเว็บไซต 
   6.4 ทางไปรษณีย 
7. งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    ฝายนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนได

มีสวนรวมในการสอดสองดูแลสงัคมและการอยูรวมกนั แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

   9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
   9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2  มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเพิม่ชองทางรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  : 
     องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มุงมั่น บริหารงานโดยนําหนักหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การบริหารงาน โดยเฉพาะหลักความโปรงใส โดยเนนเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐ ในการเสนอ
ปญหา รองเรียน เรื่องราวตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารงานราชการ ใหมีความโปรงใส            ผาน
ชองทางตาง ๆ ชองทาง รองเรียน แสดงความคิดเห็น ตางๆ เปนพื้นฐานที่ทุกองคกรตองใหความสําคัญ เพราะ
ความคิดเห็นของประชาชน จะนําไปสูการพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการบริหารงาน การปองกันการ
ทุจริต การวางแผนการดําเนินการจัดทํากิจกรรมโครงการตางๆ ซึ่งถาประชาชนไดมีสวนรวมแลวก็จะนําไปสู
การพัฒนาไดอยางยั่งยืน  

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดทํา กิจกรรมการ
เพิ่มชองทางรองเรียนและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยการจัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ใหมากขึ้น ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว ในการรองเรียนและ
แสดงความคิดเห็น ในเรื่องตางๆ มากข้ึน 

3.วัตถุประสงค : 
   เพื่อจัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรือ่งรองเรียนจากประชาชน ใหมากขึ้น 
4.เปาหมาย/ผลผลิต : 
   ประชาชน และผูเขามาติดตอราชการกบัองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
5.พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  
6.วิธีการดําเนินการ : 
          ๖.๑ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรือ่งรองเรียนจากประชาชน ดังนี้ 
    - กลองรบัฟงความคิดเห็น ณ สวนราชการตางๆขององคการบริหารสวนจงัหวัด

นครสวรรค 
    - ผานเว็บไซตขององคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
    - ผานเบอรโทรศัพท “สายตรง อบจ.นครสวรรค” 
   ๖.๒ ประชาสมัพันธข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรบัเรื่องรองเรียน ผานสื่อตางๆ 
   ๖.๓ จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบ และรายงานเรื่องรองทกุขและการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน ตอผูบริหาร และดําเนนิการแกไขเมื่อมีขอผิดพลาด 
7.ระยะเวลาการดําเนินการ : 
   ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔) 
8.งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   สํานักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   1. มีการจัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ครบทุกชองทาง 
   2. ประชาชนไดรับทราบขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียน ผานสื่อตางๆ 
   ๓. เรื่องรองทุกข และการแสดงความคิดเห็น ไดรับการชี้แจงหรือแกไข จากองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “กําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
    ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอ
ขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจง
เบาะแสดวยตนเอง 

    ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา 
รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนข้ึน เพื่อดําเนินการตามมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับ
แจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3.  วัตถุประสงค : 
    3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 
    3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
    มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน 
5.  พ้ืนที่ดําเนินการ : 
    สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6.  วิธีดําเนินการ : 
    จัดทําขั้นตอน กระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 

- กลองรับความคิดเห็น 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
- ผาน Facebook องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ : 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2654 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ : 
    สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
    ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่อง

รองเรียน 
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3.2.3  มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “รายงายผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
    การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่

ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค : 
    3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
    3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
    3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดําเนินการ : 
    ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ : 
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
    ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ : 
    ปงบประมาณ 2561-2564 
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
9.   งบประมาณดําเนินการ : 
    ไมใชงบประมาณ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
    10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
    10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ใหคําปรึกษากฎหมายใหแกประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
    ฝายนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค           

เปนสวนงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการดูแลประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ซึ่งมุงเนนการบริการให
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคและประชาชนทั่วไป  ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกข 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็จะดําเนินการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย/แกไขปญหารองเรียน/         
รองทุกข โดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค : 
    3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญและจะ

ไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
    3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคและประชาชนทั่วไป 
    3.3 เพื่อเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต : 
    ใหคําปรึกษากฎหมายและรับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญจาก

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรคและประชาชนทั่วไป 
5. วิธีดําเนินการ : 
    5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (เจาหนาที่ภายในฝายนิติการ สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด) 
    5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
    5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
    5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหาร

พิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน (ถามี) 
    5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
6.  ระยะเวลาดําเนินการ : 
    ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร  ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.             

โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย  2) โทรศัพท  3) โทรสาร  4) เว็บไซต  5) เฟสบุค 
7.  งบประมาณดําเนินการ : 
    ไมใชงบประมาณ 
8.   ผูรับผิดชอบโครงการ : 
    สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
    9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องใหคําปรึกษากฎหมายและเรื่องรองทุกข/รองเรียนเปนประจําเดือน 
    9.2 สามารถดําเนินการใหคําปรึกษากฎหมายและแกไขปรับปรุงเรื่องที่ประชาชนแจงเหตุหรือ

รองเรียน/รองทุกข 
    9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น             

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางของ
องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

   ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยกองแผนและงบประมาณ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคข้ึน 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ขอ 7 (2) และขอ 9 และเพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรคและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

4. เปาหมาย/ผลผลิต :  
   4.1  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  ประกอบดวย 
 1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนประธานกรรมการ 
 2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกรรมการ 
 3) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  เปนกรรมการ 
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน เปนกรรมการและเลขานุการ 
  5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารมอบหมาย                

เปนผูชวยเลขานุการ  
   4.2  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ประกอบดวย 
 1) ผูบริหารทองถิ่น เปนประธานกรรมการ 
 2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน  เปนกรรมการ 
 3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน เปนกรรมการ 
 4) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารคัดเลือกจํานวนสามคน เปนกรรมการ 

 5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา
สามคนเปนกรรมการ 

  6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
หกคน  เปนกรรมการ 

 7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 8) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน เปนผูชวยเลขานุการ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
    6.1 จัดประชุมประชาคมจังหวัด เพื่อดําเนินการคัดเลือกผูแทนประชาคมจังหวัด เขารวมเปน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค      
     6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 
     6.3 แจงคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
   7.1 กรณีตําแหนงวางลงเนื่องจากผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนงใหจัดใหมีการ

คัดเลือกแทนผูที่พนไป ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง  
7.2 กรณีตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทน

ตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 
   7.3 ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการ อาจคัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารง

ตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรในการยกรางหรอืจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค  และมีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรในการ
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
ตามความตองการของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต  
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรครวมกับประชาคมเพื่อ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (กรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ตามขอ 9  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  กําหนดให การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา              
โดยใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปได โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

   (3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

   ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กรณีเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลง ขององคการบรหิาร
สวนจังหวัดนครสวรรค เปนไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   จึงไดจัดใหมีกิจกรรมจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (กรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคขึ้น            

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
4. เปาหมาย/ผลผลิต :  
   จัดประชุมประชาคมระดับอําเภอ (เฉพาะอําเภอที่จะนําโครงการบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถิ่น            

สี่ป)  และจัดประชุมประชาคมระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นรวมกัน
พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   ภายในจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 

6.1  จัดประชุมประชาคมระดับอําเภอและระดับจังหวัด  โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดและผูแทนประชาคมตามสัดสวนที่กําหนด รวมกันพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

6.2  เสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   200,000 บาท/ป 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง             
โดยผานกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันในการแกไขปญหาความตองการของประชาชน      
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โครงการที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นพ.ศ.2548 
หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงตองติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
จะตองรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดตระหนักถึงความสําคัญในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงานตามขอบเขตหนาที่ วามีขอควรปรับปรุงแกไขอยางไรหรือไม เพื่อที่จะนําผล 
ที่ไดไปพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกิด
ความนาเชื่อถือ  จึงไดจัดทํากิจการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ขึ้น 

3. วัตถุประสงค : 
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
3.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจและศึกษาความตองการของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการดําเนินงาน

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
4. เปาหมาย/ผลผลิต :  

4.1  ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  4.2  ติดตามและประเมินผลความความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
  4.3  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีดําเนินการ : 
6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคกําหนด 

แนวทาง/วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6.2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามขอกําหนด ขอบขาย และรายละเอียดที่กําหนด 
6.3 รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเสนอตอสภาทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
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  6.4  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน          
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ : 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
  ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
  10.1  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดทราบระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย     
จากการดําเนินงานโครงการตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  10.2  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค สามารถนําผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรงุและเพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในปงบประมาณตอไป 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสด ุ
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมให            
ภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน  
จังหวัดนครสวรรค 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาคนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม)          
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนจังหวัดนั่นคือไดทําหนาที่      
อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย : 
   ผูแทนชุมชนหรือประชาคม 
5. วิธีดาํเนินการ : 
   จัดทําหนังสือขอความรวมมือองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ใหจัดสงรายชื่อผูแทนชุมชนหรือประชาคม รวมเปนกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม  เชน เปนกรรมการ
เปดซองสอบราคา, เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  และเปนกรรมการตรวจการจาง  

6. ระยะเวลาดาํเนินการ : 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
7. งบประมาณดําเนินการ : 
   จํานวนเงิน 130,900.- บาท / ป 
8. ผูรับผิดชอบ : 
   กองพสัดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมสีวนรวมและตรวจสอบ

การดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น             

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 

   ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยกองแผนและงบประมาณ          
จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคขึ้น 

3. วัตถุประสงค : 
   เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวน ไดมีโอกาสเขามารับทราบและมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

4. เปาหมาย/ผลผลิต :  
   จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ประกอบดวย  
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ : 
   6.1 แจงสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 

        6.2 จัดทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
เห็นสมควรเขารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

     6.3  จัดทําหนังสือเชิญผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตามที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรคเห็นสมควร เขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค 

      6.4 จัดประชุมประชาคมจังหวัด เพื่อดําเนินการคัดเลือกผูแทนประชาคมจังหวัด เขารวมเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค      
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      6.5 เชิญหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูอํานวยการกองทุกกอง เขารวม
ประชุม เพื่อคัดเลือกหัวหนาสวนการบริหารเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล   

     6.6 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค 

     6.7 แจงคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
   7.1 กรณีตําแหนงวางลงเนื่องจากผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนงใหจัดใหมีการ

คัดเลือกแทนผูที่พนไป ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง  
7.2 กรณีตําแหนงวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทน

ตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 
   7.3 ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการ อาจคัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารง

ตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน 
8. งบประมาณดําเนินการ : 
   ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
   ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนองคกรในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
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โครงการที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ : 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นพ.ศ.2548 
หมวด ๖  ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงตองติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
จะตองรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดตระหนักถึงความสําคัญในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงานตามขอบเขตหนาที่ วามีขอควรปรับปรุงแกไขอยางไรหรือไม เพื่อที่จะนําผล 
ที่ไดไปพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเกิด
ความนาเชื่อถือ  จึงไดจัดทํากิจการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ขึ้น 

3. วัตถุประสงค : 
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
3.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจและศึกษาความตองการของผูมีสวนไดเสียที่มีตอการดําเนินงาน

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
4. เปาหมาย/ผลผลิต :  

4.1  ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  4.2  ติดตามและประเมินผลความความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
  4.3  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

5. พื้นที่ดําเนินการ : 
 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

6. วิธีดําเนินการ : 
6.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคกําหนด 

แนวทาง/วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6.2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลตามขอกําหนด ขอบขาย และรายละเอียดที่กําหนด 
6.3 รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเสนอตอสภาทองถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
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  6.4  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน          
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ : 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ : 
  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ : 
  ฝายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ : 
  10.1  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดทราบระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย     
จากการดําเนินงานโครงการตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
  10.2  องคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค สามารถนําผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรงุและเพิม่ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในปงบประมาณตอไป 
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4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะตรวจเงินแผนดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.๒๕๔๔  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ตามระเบียบฯ ขอ ๕ กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน  
โดยนํามาตรฐานการควบคุมภายในมาจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันที่
ระเบียบฯ น้ีมีผลบังคับใชและรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ ภายใน ๙๐ วันนับจากสิ้นปงบประมาณ   

            ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค จึงดําเนินการติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ใหเปนไปตามตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป   

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ทราบตามระเบียบที่กําหนด 
   3.2 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีการดําเนินการ 
           6.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
   6.2 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองคกร 
   6.3 แจงทุกสวนราชการ ดําเนินการติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายในรอบปงบประมาณ      

ที่แลว  และจัดทํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับสวนงานยอยในปงบประมาณใหม โดยใหแตงตั้ง
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของตนเอง           

   6.4 จัดการประชุมซักซอมความเขาใจการจัดทําแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ  

   6.5 นําแบบรายงานระดับสวนงานยอยของทุกสวนราชการ มาจัดทําเปนแบบรายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในระดับองคกร  

   6.6 นํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร จัดสงใหหนวยตรวจสอบภายใน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อสอบทานความถูกตอง และออกหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

   6.7 นํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร เสนอตอ นายกองคการบริหาร         
สวนจังหวัด 
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   6.8 นํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร สงใหหนวยงานรับตรวจตามที่
ระเบียบกําหนด  

   6.9 รวมรวมผลการติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน จัดทําเปนรูปเลมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานตางๆ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   ๔ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. ทุกสวนราชการมีการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และจัดทํารายงานจัดวางระบบควบคุม

ภายในของตนเอง 
   2. องคกรมีการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และจัดทํารายงานผลการจัดวางระบบควบคุม

ภายในรายงานตอผูกํากับดูแลไดตรงตามกําหนดเวลา 
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4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผน  การปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ใหผูกํากับดูแล 

 
โครงการที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.๒๕๔๔   ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ตามระเบียบฯ ขอ ๕ กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน  
โดยนํามาตรฐานการควบคุมภายในมาจัดวางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันที่
ระเบียบฯ น้ีมีผลบังคับใชและรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตาม
ระเบียบฯ ขอ ๖ ภายใน ๙๐ วันนับจากสิ้นปงบประมาณ   

            ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค จึงดําเนินการติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ใหเปนไปตามตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป   

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด     

ทราบตามระเบียบที่กําหนด 
   3.2 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ทุกสวนราชการ ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีการดําเนินการ 
           6.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน การจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
   6.2 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองคกร 
   6.3 แจงทุกสวนราชการ ดําเนินการติดตามผลการจัดวางระบบควบคุมภายในรอบปงบประมาณ      

ที่แลว  และจัดทํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับสวนงานยอยในปงบประมาณใหม โดยใหแตงตั้ง
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของตนเอง           

   6.4 จัดการประชุมซักซอมความเขาใจการจัดทําแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ  

   6.5 นําแบบรายงานระดับสวนงานยอยของทุกสวนราชการ มาจัดทําเปนแบบรายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในระดับองคกร  

   6.6 นํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร จัดสงใหหนวยตรวจสอบภายใน 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อสอบทานความถูกตอง และออกหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน 

   6.7 นํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร เสนอตอ นายกองคการบริหาร         
สวนจังหวัด 
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   6.8 นํารายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร สงใหหนวยงานรับตรวจตามที่
ระเบียบกําหนด  

   6.9 รวมรวมผลการติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และรายงานการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน จัดทําเปนรูปเลมเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานตางๆ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   ๔ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   1. ทุกสวนราชการมีการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และจัดทํารายงานจัดวางระบบควบคุม

ภายในของตนเอง 
   2. องคกรมีการติดตามประเมินผล ปรับปรุง และจัดทํารายงานผลการจัดวางระบบควบคุม

ภายในรายงานตอผูกํากับดูแลไดตรงตามกําหนดเวลา 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

4.2.1  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ               
แตงต้ัง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

 
โครงการที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบคุคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรอืเปนหัวใจขององคกร

จึงมักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสและเปนธรรม  
   3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แตงตั้ง การโอน ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการครูองคการบริหารสวนจังหวัด ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีการดําเนินการ  
   ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
   - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน

การบรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด  

   - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.จ.จ.จังหวัดอื่น  
   - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  
   - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  
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   - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.นครสวรรค) กอน  

   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จะออกคําสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันที่ ก.จ.จ.นครสวรรค มีมติเห็นชอบ 

    - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

    - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบ โดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนงทราบลวงหนา  

   - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อน ตําแหนงเพื่อความโปรงใส  
   - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
   - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดนครสวรรค (ก.จ.จ.นครสวรรค)  กอน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคจะ

ออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่ ก.จ.จ.นครสวรรค มีมติเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   - มีการแตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 

ในการที่องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด  

   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ  

   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  

   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  

   - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานจางทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และ
โตแยงผลการประเมินที่ไมเปนธรรม  

   - นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
   ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง และฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ องคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
   ตัวชี้วัด  
   กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
   ผลลัพธ  
   ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ

โอน ยาย ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ถูกตองตาม
ระเบียบหลักเกณฑที่กําหนด พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
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4.2.2  สงเสริมใหประชาชน  มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จายเงิน           
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

 
โครงการ  1 

 
 

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ

บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตาง ๆ การบริหารราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมี

ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินโครงการ/กิจการแผนงานตาง ๆ เพื่อเปน

การปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกิดประโยชนแกภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 

 เพื่อเผยแพรโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจํา  ใหประชาชนทราบลวงหนา และสามารถใหขอมูลแกบุคคลที่รองขอหรือขอดู 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

๖. วิธีดาํเนินการ 

เผยแพรขอมูลในขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป ศูนยขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และเว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

(nakhonsawanpao.go.th)  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจําป  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ฝายงบประมาณและการพฒันา กองแผนและงบประมาณ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับรูโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําป ไดลวงหนา และสามารถรองขอและขอดูขอมูลได 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมใหความรูการปฏิบัตหินาที่แกสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

2.  หลักการและเหตุผล 

  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 

และหลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน   ตองรูและยึด

เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ

ตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดความรูความเขาใจหรือการตีความขอ

กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 

โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่น       ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา                เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชน

อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความ

เขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกดิผลดี    ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

และผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

  ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของและมีความจําเปน

สําหรับการปฏิบัติหนาที่   

3.  วัตถุประสงค 

  3.1  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดรับการเพิ่มพูนความรู

ความเขาใจใน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของและ

จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 

4.  เปาหมาย 

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

5.  ระยะเวลาดาํเนินการ 

  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6.  วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศคําสั่ง หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ

ตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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  6.2 จัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขารวมการอบรม เพิ่มพูนความรู  

ที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐหรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ 

  6.3 ประเมินผล/สรุปการดําเนินการ 

7.  งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณ 500,000 บาท/ป 

8.  สถานที่ดําเนินการ 

  หนวยงานภาครัฐ หรือสถาบันตางๆ กําหนดขึ้น 

9.  ผูรับผิดชอบ 

  กองกจิการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติ

หนาที่ เปนไปดวยความถูกตอง  
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4.3.2  สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนด 

 
โครงการที่  1 

 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมใหความรูแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เกี่ยวกับบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกฎหมาย  

2.  หลักการและเหตุผล 

  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน

กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  ซึ่งอํานาจในการบริหาร

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง        แตถึงแมจะ

เปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร 

สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคและลดการทุจริต 

   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี

ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น โดยการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่ การตั้งกระทูถาม การอภิปราย และ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของฝายบริหาร  รวมถึงการเสริมสรางหลักจริยธรรมเพื่อประกอบการปฏิบัติหนาที ่

3.  วัตถุประสงค 

3.1เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองเกี่ยวกบัการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

  3.2  เพื่อเสรมิสรางหลกัจริยธรรม ที่ใชในการปฏิบัตหินาทีใ่หแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

4.  เปาหมาย 

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

6.  วิธีการดําเนินงาน 

  6.1  จัดทําคูมือ/เอกสาร/แผนพบั ประกอบดวย ความรูและเนื้อหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติหนาที่เพือ่

ประกอบการตรวจสอบ เชน การตั้งกระทูถาม การอภิปราย และ กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่กี่ยวของ รวมถึงหลัก

จริยธรรมเพื่อการปฏิบัตหินาที่ ใหแกสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

8.  สถานที่ดําเนินการ 

  องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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9.  ผูรับผิดชอบ 

  กองกจิการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1  สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

และปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสเปนธรรม 
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4.4 เสริมพลังการมสีวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
4.4.1  สงเสริมใหมีการดาํเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่

ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเจาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนตาง ๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัด
ไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
   3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
   3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   จังหวัดนครสวรรค 
6.  วิธีดําเนินการ 
   6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
   6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  ณ บริเวณสถานีขนสง  สวนสาธารณะ ฯลฯ 
   6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
   6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
   6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
8. งบประมาณดําเนินการ 
   30,000  บาท 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
   10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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โครงการที่  2   
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “การเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือ
วามีการกระทําคอรรัปชันการปองการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทํา
ใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
   สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน 
5.  พ้ืนที่ดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6.  วิธีดําเนินการ 
   ประชาสัมพันธ/วารสาร/เสยีงตามสายตามชุมชน เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน

และใหเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใชงบประมาณ 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ฝายนิติการ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
   ชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องคอรรัปชัน สามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได และเฝาระวังการ

คอรรัปชัน 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 

โครงการที่  1 
 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
    กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย 

    กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบหนวยงานภาครัฐและองคกรอสิระที่มหีนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
    เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค          

จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
6. วิธีดําเนินการ 
    ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ เชน  

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
    องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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