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ค าน า 
 การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  เพราะเป็นการดับปัญหา        
ที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและการปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น  
ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์และเกียรติภูมิ  
ในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ          
ต้านการทุจริต” ซึ่งมีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Percepts 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ          
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,853 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกลหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนา
ทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงินทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่า
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจถูกข้อครหาในเรื่อง   
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจนอกลู่นอกทางจะมีได้
ไม่เท่ากับคนที่ท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้กอ่ให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นเพียงแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งแผนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต    
4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย 
การปูองกันและการปราบปรามการทุจริตฉบับที่ 3  
 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ 

ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ่การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการ   
ต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้ม
ของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
          ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
          1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
          3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
          4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
          5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
          6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 
จากภาคส่วนต่างๆ 
          7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลทอ้งถิ่น 
          สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
          1) โอกาส แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 
ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 
กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะขา้ราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
          2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุง่เน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
          3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ       
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
          4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับ
สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครัฐ 
          5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบ 
           6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
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           7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง  
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต 
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย้อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ      
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า    
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ 
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้ องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 
2558 อยู่ที ่35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปีl 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ 
ประเทศไทย ปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป ี2558 ไดล้ าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเปน็ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม    
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์   
ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ         
ที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่ าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน        
จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง 
            ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่           
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ้ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล       
ทีสู่งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
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  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
             ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
             ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
             ยุทธศาสตร์ ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
             ยุทธศาสตร์ ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
             ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ   
ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแทจ้ริง 
3. วัตถุประสงค ์ของการจัดท าแผน 
            1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
             3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
             4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เป ้าหมาย 
            1) ข้าราชการฝ้ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
            2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบของ
ข้าราชการ 
             3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
             5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
            1) ข้าราชการฝ้ายการเมือง ข้าราชการฝ้ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมอภิบาล รวมถึงหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
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            2) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
            3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักทอ้งถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
            4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
            5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต     
ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1 . 1 การสร้าง 
จิตส า นึกและความ 
ตระหนักแกบุ่คลากร 
ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น และ 
ฝุายประจ าของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้น าชุมชน/หมูบ่้าน
พนักงานส่วนต าบล 
(การบริหารงาน               
ตามหลักธรรมาภิบาล) 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที ่
1.1.1 (3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสว่นต าบล 
(ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
1.1.1 (4) โครงการสมุด   
ความดีพนักงานจา้ง 
1.1.1 (4) โครงการฝึกอบรม 
พัฒนาศักยภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ 
พนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม 
การปฏิบัติงานตามประมวล 
จริยธรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
1.1.2 (3) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู ้
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้กับบุคลากรขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท า 
คู่มือการปูองกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง 
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ 
เกี่ยวกบั Conflict of Interest 

200,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 

 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 
 

 
- 
 
 
 

50,000 
 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

200,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 

 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 
 

 
- 
 
 
 

50,000 
 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

200,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 

 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 
 

 
- 
 
 
 

50,000 
 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

200,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 

 
 

50,000 
 
 
- 
 
 
- 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 
 

 
- 
 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก ่
ประชาชน           
ทุกภาคส่วน 
ในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนกัใน
การต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 (1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                   
(ตามพระราชเสาวนยี์) 
1.2.2 (2) โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งท้องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ในชุมชน 
1.2.3 (1)  โครงการปลูกผักริม
รั้ว 
1.2.3 (2) โครงการสร้างอาชีพ     
สร้างรายได้ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 
 

 
100,000 

 
 
 

 
120,000 

 
 
 
 
 

100,000 
 
100,000 

50,000 
 

 
100,000 

 
 
 

 
120,000 

 
 
 
 
 

100,000 
 
100,000 
 

50,000 
 

 
100,000 

 
 
 

 
120,000 

 
 
 
 
 

100,000 
 
100,000 
 

50,000 
 

 
100,000 

 
 
 

 
120,000 

 
 
 
 
 

100,000 
 
100,000 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
ส านักปลัด 

อบต. 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 1.3 การสร้าง 

จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชนคุณธรรม        
สานสายใยครอบครัว 
1.3.1 (2) โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมให้เด็ก แ ล ะ เ ย า ว ชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรม “โตไปไมโ่กง”) 
1.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม 
สภาเด็กและเยาวชนตอ่ต้าน 
การทุจริต 
1.3.3 (1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลหนองแกว้ 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)  

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 
20,000 

 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 

 

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 

 

กอง         
การศึกษาฯ 

 
กอง         

การศึกษาฯ 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
กอง         

การศึกษาฯ 
 

 รวม 4 มาตรการ 1 กิจกรรม 
12 โครงการ 

840,000 
 

840,000 
 

840,000 
 

840,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร 
ราชการ    
เพื่อปูองกัน    
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านง 
ทางการเมืองใน
การ 
ต่อต้านการทุจริต
ของ 
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สร้าง 
ความโปร่งใส    
ในการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแกว้ 
 
 
 
 
2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง 
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง 
มอบหมายของนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองแกว้         
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง 
ความโปร่งใสในการพิจารณา 
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) มาตรการ “ควบคุม 
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยประจ าป”ี 
2.2.2 (2) กิจกรรม            
“การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด”ุ 
2.2.2 (3) กิจกรรม         
“สร้างความโปร่งใสในการ       
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ    
จัดจ้าง (อุดหนุนศูนย์การจัดซ้ือฯ) 
2.2.3 (1) กิจกรรม             
การจัดบริการสาธารณะและ   
การบริการประชาชนเพื่อให้เกิด 
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (2)  โครงการส ารวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตร 
คิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ 
คุณภาพการบรกิารประชาชน” 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
กองคลัง 

 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 
 

กองคลัง 
 

 
ทุก 

ส่วนราชการ 
 
 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
ทุก 

ส่วนราชการ 
ทุก 

ส่วนราชการ 
 2.3 มาตรการ 

การใช้ 
ดุลยพินิจและ    
ใช้อ านาจหนา้ที ่
ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบา้นเมือง 
ที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรม             
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

 

- 
 
- 
 
- 

ทุก 
ส่วนราชการ 

ทุก 
ส่วนราชการ 

ทุก 
ส่วนราชการ 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการ 
การใช้ 
ดุลยพินิจและ    
ใช้อ านาจหนา้ที ่
ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบา้นเมือง 
ที่ด ี
2.4 การเชิดชู
เกียรติ แก่
หน่วยงาน/
บุคคล 
ในการด าเนิน
กิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัต ิ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 

2.3.2 (2) มาตรการมอบ อ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.3.2 (3) มอบอ านาจ           
เจ้าพนักงานทองถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
 
 
2.4.1 (1) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 
2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2.4.1 (3) กิจกรรมยกย่อง        
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก ่
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและ  
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 
10,000 

 
 
10,000 

 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

 
10,000 

 
 
10,000 

 
 
 
 
10,000 

 
10,000 

 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

 
10,000 

 
 
10,000 

 
 
 
 
10,000 

 
10,000 

 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

 
10,000 

 
 
10,000 

 
 
 
 
10,000 

 
10,000 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

กอง 
การศึกษาฯ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

อบต. 
 

 2.5 มาตรการ
จัดการ 
ในกรณีได้ทราบ
หรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองแก้ว” 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้ว 
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

ทุก        
ส่วนราชการ 

ทุก        
ส่วนราชการ 

 
 

ทุก        
ส่วนราชการ 

 
 
 
 

ทุก        
ส่วนราชการ 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการ
จัดการ 
ในกรณีได้ทราบ
หรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.3 (2) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก 
หรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที ่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแก้ว ว่าทุจริตและปฏิบัต ิ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยม ิ
ชอบ” 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

 รวม 10 มาตรการ 15 กจิกรรม 
4 โครงการ 

70,000 
 
 

70,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 
 

 

3. การ
สง่เสรมิ 
บทบาทและ
การมสีว่น
รว่มของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 การจัดให้มี
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ    
การปฏิบัต ิ

ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได ้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ“ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแกว้        
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก 
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว” 
3.1.1 (3) โครงการ “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสด ุและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และ  
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี 
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแกว้” 
3.1.3 (2) การจัดท า              
สื่อประชาสัมพันธ ์
3.1.3 (3) มาตรการก ากับติดตาม
การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
50,000 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
50,000 

(ค่าใช้สอย) 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
50,000 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
50,000 

(ค่าใช้สอย) 
- 

- 
 
 
 

- 
 

 
 
50,000 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
50,000 

(ค่าใช้สอย) 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
50,000 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
50,000 

(ค่าใช้สอย) 
- 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ทุก 
ส่วนราชการ 

 
กองคลัง 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบต. 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ 
ตอบสนอง เร่ือง 
ร้องเรียน/    
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการ               
จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
3.2.2 (1) การด าเนินงานศูนย ์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้ว 
3.2.2 (2) มาตรการก าหนด 
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง 
ร้องเรียน) 
 

50,000 
 

- 
 
 

- 
 

50,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 

- 
 
 

- 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ 
ตอบสนอง เรื่อง 
ร้องเรียน/    
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2 (3) โครงการ อบต.       
พบประชาชน 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไข       
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้าน       
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
3.2.3 (2) มาตรการจัดการ เร่ือง 

ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

50,000 
 

- 
 
 
- 

 
 

50,000 
 

- 
 
 
- 

 
 

50,000 
 

- 
 
 
- 

 
 

50,000 
 

- 
 
 
- 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชน 
มีส่วนรวมบริหาร
กิจการของ
องค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.3.1 (2) การส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.2 (2) กิจกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 
3.3.2 (3) มาตรการ 
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑแ์ละวธิีการบริหาร 
กิจการบา้นเมืองที่ดีของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ 

50,000 
 
 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

กองคลัง 
 

 
ส านักปลัด 

อบต. 
 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 

มิติท่ี 3 รวม 8 มาตรการ 7 กจิกรรม 
4 โครงการ 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ 
เสรมิสรา้ง
และ 
ปรบัปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
การปฏบิตั ิ
ราชการของ 
องคก์ร
ปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ 

4.1 การจัดวาง 
ระบบตรวจสอบ
ภายในและ
รายงาน 
การควบคุม
ภายใน 
 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า 
แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าป ีประจ าปีงบประมาณ 
2561 - 2564 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุม 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
- 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 

ทุก 
ส่วนราชการ 

 
ทุก         

ส่วนราชการ 
 
 

 4.2 การ
สนับสนุน       
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ 
ตามช่องทาง    
ที่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม          
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ 
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ 
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ 
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแก้ว 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม 
กรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

- 
 
 
 

 
- 

 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 

50,000 

ส านักปลัด         
อบต. 

 
 
 

กองคลัง 
 
 

 กองคลัง    
 
 
 
 
 

กองคลัง   
 
 

กองคลัง   

 4.3 การส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ความรู ้        
ด้านระเบียบ กฎหมาย 
ท้องถิ่นแก่คณผู้บริหาร และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
4.3.1 (2) การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
(ส่งเข้ารับการฝึกอบรม) 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้ม ี
บทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน 
ร่วมในการปฏบิัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 
 
 

 
 

100,000 
(ค่าใช้สอย) 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 

 
 

100,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 
 
 

 
 

100,000 
(ค่าใช้สอย) 
 
 

- 
 

 
- 

 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 
 
 

 
 

100,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
 
- 
 

 
- 
 

ส านักปลัด         
อบต. 

 
 

 
 

ส านักปลัด         
อบต. 

 
 

ส านักปลัด
อบต. 

 
ส านักปลัด 

 อบต. 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 การส่งเสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้าน   
การทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง 
การคอร์รัปชั่น 
โดยภาคประชาชน 
4.4.1 (2) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธก์รณี 
พบเห็นการทุจริต 
4.4.2 (1) มาตรการ             
การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่าย 
ด้านการป้องกันการทุจริต 

- 
 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
- 

 
 
 

- 
 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
- 

 
 
 

- 
 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
- 

 
 
 

- 
 
 

50,000 
(ค่าใช้สอย) 

 
- 

 
 

ส านักปลัด         
อบต. 

 
ส านักปลัด         

อบต. 
 
ส านักปลัด         

อบต. 
 

มิติท่ี 4 รวม 3 มาตรการ 10 กิจกรรม 
3 โครงการ 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1. ชือ่โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน  
                   ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
       หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
องค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย  
มานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตองมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหา  
การคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปไดในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไมว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่     
ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุน   
การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนรวมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ        
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ
นั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก ความชอบธรรม 
(Legitimacy) หลัก ความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability)   หลัก
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลัก การมีส่วนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือ
องคก์รใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ 
เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

      ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองแก้ว จึงไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน 
ตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือใหค้ณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน และบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
    2. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและ       
ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
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    3. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน       
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
    4. เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานใหก้ับองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เปูาหมาย 
       คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ที่ได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาล 
6. วิธีด าเนินการ 
       1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
       2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
       3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
       4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
       5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ   
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
       4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
       800,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
       2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
       3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
      4. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ        
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร         
เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีการด าเนินกิจกรรม 
  1. ฝึกอบรมสัมมนา  
  2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 200,000 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 3.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ โดยมุ่งสัมฤทธิ์   
ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ    
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลด้านคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
          การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ   
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ        
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ                  
          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองคก์รเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว     
จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแกป่ระชาชน   
จึงไดท้ าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
           3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจ
บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และตนเองในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการตรงไปตรงมา ไม่ขาดตก
บกพร่อง 
           3.2 เพ่ือให้พนักงาน ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
ปฏิบัติราชการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้มี
มาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
           3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมาภิบาล ในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
           พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
          องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
          จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบง่เปน็ 3 แนวทาง คือ 
          6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองแก้ว บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
          6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบง่ปนัและเห็นคุณค่า
ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่ 
พระภิกษุสงฆท์ี่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
          6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
          4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการไมใ่ช้งบประมาณ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เขา้ใจบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และตนเอง 
ในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการตรงไปตรงมา ไม่ขาดตกบกพร่อง 
          10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที ่ไดร้ับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการปฏิบัติ
ราชการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
          10.3 องค์การมภีาพลักษณ์ที่ดี ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมาภิบาล และ           
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วมีคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมาภิบาล ในการท างานให้แก่เจ้าหน้าที่และธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล 
            การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
การท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมิน 
ผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต 
ลุลวงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
คล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแก้ว เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงไดจ้ัดท าสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการ
บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่
ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค์  
           3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
           3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างไดป้ฏิบัติ 
           3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. เปูาหมาย 
           พนักงานจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. ระยะเวลา 
           4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
            6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและ   
ส่งใหห้ัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
            6.2 รวบรวมเป็นขอ้มูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมาณ 
            ไมใ่ช่งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
            องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก้ว 
9. ผู้รับผิดชอบ 
            องคก์ารบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
           10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
           10.3 พนักงานจา้งท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว” 
2. หลักการและเหตุผล 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองแก้ว พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่ง   การกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน 2558 ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ่อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง      
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนขอเท็จจริง , มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส 
และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด   แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง    
ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557      
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 
    ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองแก้ว” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 
    3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ     
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
    3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต     
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
    3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทั่วไป 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการ   
ทุกคนพ่ึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีสวนร่วมรับรู้และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลขาวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ตองจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานกฎหมายและคดี  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคุณธรรม จริยธรรม แกผู้่บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
      ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว ลงวันที่ 9 เดือนมกราคม 2552 ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอยางที่ขาดไม่ได้คือ
คุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้ง
ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และตอ่สังคม ซึ่งถามบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว 
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการ
อย่างประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
    ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ
ส่งเสริมทอ้งถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดีเดน่และที่ดี ดา้นการปอูงกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาทองถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารสวนต าบลหนองแก้วดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
   3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชน 
   3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
   3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เปูาหมาย 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  จ านวน 30 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ 
    จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้าน 
การทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอก
สถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
     4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
    200,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ 
แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
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 ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 
        ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปุรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี   
การรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปฺ พ.ศ. 2564 
        ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ     
เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
        3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
        3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น    
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
       ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
       1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
       2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1.1.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชนห์รือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน     

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง             
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
2. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
      “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนา
ภายในองคก์ร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกเ่จ้าหน้าที ่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์      
ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
    3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว 
    3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีจิตส านึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เปูาหมาย 
    พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
6. วิธีการด าเนินการ 
    จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
    4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    ตัวช้ีวัด 
    พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
    ผลลัพธ์ 
    พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 
     รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลัง
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้ างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุม         
การปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. ซ่ึงได้เผยแพร่องค์ความรูที่เกี่ยวของกับการปูองกันและปราบปราม     
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดท า ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน 
อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
      เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างตน และเพ่ือน า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ
ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชนทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็น
ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม   
ที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นของให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค ์ความรู้ในการท างานให้
เป็นไปดว้ยความถูกต้อง 
     3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต  
คอร์รัปชัน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
    บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 
    ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
     ๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
     ๔. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 – 2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
    ไม่ใช้งบประมาณ 28 



๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการมาตรการ "ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ  ConflictofInterest" 
๒. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๒ และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐/๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบ 
อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
         การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ "Conflict of Interest" ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่ง   
ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 
         จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจ
สาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่  
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ เข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์   
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหา เชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ 
ทั้งมิติต้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการ "ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest" ขึ้น เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองกลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบัน
ราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 

๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
๒. ออกแบบกิจกรรม  
๓. จัดเตรียมเอกสาร  
๔. ด าเนินการจัดประชุม 

          ๕. สรุปรายงานการประชุม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561-2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเช้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ   
โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่

4. เปูาหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามหมู่บ้าน/ชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลหนองแก้ว ประจ าปี ๒๕61-2564 
   ตามแนวทางพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้ 
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก 
เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและ
แก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภา คและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเชียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่ง
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่    
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท าโครงการ "ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเชียว ลดภาวะโลก
ร้อนในพ้ืนที่ต าบลหนองแก้ว ประจ าปี ๒๕61" เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมือง
น่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเชียวในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์และ
พ้ืนที่เปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณร่วมกัน  
          ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเชียวใน
ต าบล 
         ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน 
         ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่
ประชาชน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
         ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 200 ต้น 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม 
๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูก
ต้นไม้  
๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น 
๖.๔ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

32 



8. งบประมาณด าเนินการ 
          200,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. 2 ท าให้เพิ่มพูนที่ปุาไม้และสงแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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๑. ชือ่โครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ   
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ที่ผิด

กฎหมายได้ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ     
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ       
สมเด็จพระบรมราชินินาถ ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่
เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง "ปลูกปุา ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง" ปลูกปุา ๓ อย่าง
ได้แก่ปลูกไม้ให้พออยู่พอกินพอใช้และระบบนิเวศน์ "พออยู่" หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย 
"พอกิน" หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร "พอใช้" หมายถึง ปลูกไม้ ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น 
ไม้พ้ืน และไมไ้ผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงไต้
จัดท าโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนไต้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม     
ในชุมชน เพิ่มมากข้ึน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 12 
หมู่บ้าน โดย ปลูก,พันธุไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินไต้ เป็นต้น 

๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ พ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว จ านวน 12 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยบรูณาการร่วมกัน
กับหน่วยงาน  ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 

๔.๓ ผู้ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว สมาชิกสภา      
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ผู้น า,ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 
12 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 
 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
        พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๖.๑ จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุก

ชุมชน) 
๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่

ละชุมชน) 
๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไมในชุมชน พัฒนา ชุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น ้าคูคลอง ท าความสะอาด

ถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มิความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

๖.๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส า เร็จ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

400,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนมิมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
       ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวิขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพิ่มสู งขึ้น โรงพยาบาล   
ก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมิสาเหตุมาจาก
การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไ ม่ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
          การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ 
แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนการปลูกผักด้วยตนเอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ตระหนักในปัญหานั้นจึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างประชาชนในต าบล  
๓.๒ เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้

สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ 
๓.๔ ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
๔.๒ ประชาชนทั่วไป 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ขั้นเตรียมการ 

- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  

๖.๒ ขั้นปฏิบัต ิ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพ่ือให้ 

สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ 
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
- กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและ กัน 
- จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

            ๖.๓ ขั้นประเมินผล 
- การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
- มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค    

(จ านวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
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- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และ              

หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
400,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
๑๐.๒ สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
๑๐.๓ เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความเสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว

พระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผล 
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง "พออยู่พอกิน" และขณะเดียวกันก็
เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ "ความกินดีอยู่ดีในอนาคต" ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการ
ที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันด ารและ
ยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด 
การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทาง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้
น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลหนองแก้ว 
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเช้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในต าบล  
๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 

          ๓.๔ สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
          ๓.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริงและปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
๖.๔ สนับสนุนเงินลงทุนในการด าเนิน (ให้กู้ยืม) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
         เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒560 - กันยายน พ.ศ. ๒564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
         400,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
๑๐.๔ มีรายได้เพ่ิมขน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
๑๐.๕ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
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๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซือ่สัตย์สุจริต 

๑. ชือ่โครงการ : โครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติด    
อยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น            
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับ    
การเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี            
มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนคุณธรรม สานสายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว และโรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใย
ครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ 
ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

๓. วัตถุประสงค์ 
          ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสและปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคี ในหมู่คณะ 
         ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
         ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
         ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
         ๓.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
         ๓.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่  โรงเรียนในเขตต าบลหนองแก้ว ครู อาจารย์       
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
๖๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
๖.๗ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
         200,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพ้ืนที่ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค ์
๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการมิจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
๑๐.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
๑๐.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
๑๐.๖ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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๑. ชือ่โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและสภาเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 
ต าบลหนองแก้ว (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
          ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ ต้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม  
ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖     
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ        
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองแก้ว (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") 
ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยืดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน
โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง         

ทุกรูปแบบ 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ 

ส่วนรวม 

๔. เปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลหนองแก้ว จ านวน 200 คน  
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา

ปรับใช้ กบัตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
๔.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
๔.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
๔.๔ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
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๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
80,000 บาท 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนในชาติให้มี
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความ
ตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้น
ในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่ให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. เปูาหมาย 
 เด็กและเยาวชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

6. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
๖.๒ จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
๖.๓ ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖.๔ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
๖.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
๖๖ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
๖.๗ ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๘ ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองแก้ว  
                 (กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง") 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมิพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็ก
และเยาวชน รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุล ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปนั มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณคา่ของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้
จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองแก้ว (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ขึ้น เพ่ือปลูกฝัง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยมความเป็นไทย ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆที่เกิดขึ้น 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และ      

รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมิความสุข 

๔. เปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนต าบลหนองแก้ว จ านวน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น

คุณค่า ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

44 



5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

๖. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
200,000 บาท 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ      

ที่เกิดขึ้น 
๑๐.๓ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปืน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

อย่างมีความสุข 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
๒.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม "ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 

๒. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ 

ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก        
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมศีักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

             ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม   
การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ         
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยืดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างาน   
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมีชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมี
ไดไ้ม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไดก้่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน  
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ

46 



หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
           ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๔.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเร่ืองการบรรจุ                                                            
         แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากร
ที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมขัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป     
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน ๒545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน ๒558 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใส            
ในการบริหารงานบุคคล ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ

ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 

ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒558  

๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  48 



๖.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตังชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว             
จ านวน ๑ มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว      
ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน            
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความโปร่งใส สามารถปูองกัน      
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ   

หัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน  
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่    
ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง          
ต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า  
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป     
เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิด   
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า              
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546   
มาตรา 59 ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบ             
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่        
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่ อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่          
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการ ของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ        

หั วหน้ าส่ วนราชการ  จ านวน  3  ฉบับ  ประกอบด้ วย  นายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบล  มอบหมายให้                        
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ    
สั่งการ 
๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ   
ถือปฏิบัติ  
๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร       

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน            
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา   
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.๒๕58 ลงวันที่ 14 เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕59 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมิความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว          
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๖.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรอง    
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัด ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.  
๒๕58 ลงวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕59  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
         4 ปี (ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
          ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
    งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ     
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี" 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน

และ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจ   
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ     
ที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒560 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเช้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ    

ที่เก่ียวข้อง 
๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน 
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ   
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการท้องถิ่น ปี ๒๕๓๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เฟ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้อ านวยการกองคลัง  
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖.๗ เผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวขีวั้ด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส           
มีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

           ๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
เป็นประโยชน์กับประชาชน 
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๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ" 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕60 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวช้องกับผู้เสนองานในการ
จัดหา 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดขอบ 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑๐.๒ มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 

ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ     
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 
พ.ศ.2546 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไป     
เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 67 (๙) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย ทั้งนั้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้           
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกโครงการและทุกกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
        ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
         ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
         ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๔ แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 
๒5๔๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

          ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  
          10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซื้อ 
จัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิด              
         ความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เสือกปฏิบตัิ 

๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน           

โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับ
ระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามล าดับ      
จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน ้า, ด้านน ้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อย'โอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, 
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ      
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน ้า     
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม       
เพ่ือปูองกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน ้า  
เพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม 
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ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล    
(การแกไ้ขปญัหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด การจัดการน ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  
๑๐.๒ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบล ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือ          
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.       
๒5๔๖ มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒5๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ีอสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือเป็นเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน/มั่นใจในเรื่องความถูกต้องของระบบงาน          

สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานก่อสร้าง ฯลฯ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการชุมชน งานจัดเก็บ
รายได ้งานก่อสร้าง ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๒ ประเมินมาตรฐานงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป งานสวัสดิการชุมชน งานจัดเก็บรายได้     
งานก่อสร้าง /รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ  
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่

ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และ หน้าที่
ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการ
ลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒5๔๖ 
มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒5๔๘ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน หลังเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชนโดย   
ไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับ

บริการ   
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน  
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
๓.๔ เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หริอกระท าการ  

ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
๖.๓ จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ 
ตามล าดับคิว 
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๖.๔ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข

การให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ  
๑๐.๒ ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน" 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้ เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การแก่อบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน
อย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึง    
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน         
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรม

และ ไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพิงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ความพิงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ       

ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
๖.๓ จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี      

กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
๖.๔ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน ้าส าหรับผู้พิการ  
๖.5 จัดให้มีปูายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
๖.๖ มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้ 

ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement: SLA) 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.๓.1 มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวช้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๒. หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มิการรับฟังและส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน        
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ            
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓.๓ เพ่ือรับฟูงและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้สั้นลง  
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองแก้ว  
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๔.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 

ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ 

ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติไต้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ        
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่     
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
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๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง       
การปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่ 
๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

           ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชน
มีความศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดชั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมาย   
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไป  
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิ งภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขึ้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน" และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
การอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างาน  
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ไต้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในเขต         
องค์การบริหารส่วนต าบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน           

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล         

การด าเนินงาน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อข้ออนุมัติ 
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน  
๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
        ๖.๔.๑ ปรับปรงแผนผงัก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
        ๖.๔.๒ ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน                 
        ๖.๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
        ๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 

                  ๖.๔.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
                  ๖.๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน 
ทัง้เวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
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๖.๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนญาติ การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

           ๖.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมิประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒561-2564 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถกต้อง 
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับเสภาพปัญหาและแก่ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในต้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ 

บริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการด าเนินงาน

ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 



๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏบิัติราชการแทนหรือ          
การด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ     
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหาร
ราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า    
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และ     
การตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนหนองแก้ว ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เปูาหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร               

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ         

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ไต้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561-2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความ

สะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชือ่โครงการ: มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ
ที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ   
ในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ก าหนดมาตรการให้มิการมอบอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
๓.๒ เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๔ เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

พิจารณา 
๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒5๒๒ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒5๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น   
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒5๒๒ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปอย่าง
รอบคอบ 

๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒5๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแก้วเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒5๒๒ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒5๒๒  
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายชองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ ติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ไ ด้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต         
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าทีส่่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒5๔๖ 
มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 59 ที่ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 
60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดปราจีนบุรี 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง     

ความต้องการของประชาชน 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

 
72 



๔. เปูาหมาย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน

ราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่ วนต าบล  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่ วนราชการ                  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ       
หนังสือสั่งการ  
๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ    
ถือปฏิบัติ  
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒.๔.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลทีม่ีความซื่อสัตย์ สจุริต มคีุณธรรม จริยธรรม 

๑. ชื่อโครงการ:โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็น
พ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณ
ของพ่อและแม่ที่มิต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 พ.ศ. ๒537 มาตรา 
67  (6) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมิหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุ คคลในการ
ด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
๓.๒ เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

๔. เปูาหมาย 
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน ๒ ครัง้/ปี ครั้งละ 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก   

ให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 12 

หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชนต่างๆ
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบ และเห็นชอบ 
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๖.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพระบรมราชินินาถ ในราชกาลที่ 9
จ านวน ๒ ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีหรือนายอ าเภอประจันตคามมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒564) 

๘. งบประมาด าเนินการ 

40,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์                  
๑๐.๑ ผลผลิต 
-  มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย  
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินินาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์
พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทยของทุกปี เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทย  
มีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และ   
ให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 พ.ศ. ๒537 มาตรา 
67  (6)  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ    
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๒. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
 ๓. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตริที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ  
๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มิขวัญและก าลังใจในการ

บ าเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เปูาหมาย 
          มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 12 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น

สตรี ดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว        

ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละหมู่บ้าน
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบ และเห็นชอบ 

๖.๕ ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน  ๑ 
ครั้ง/ปี โดยเชิญนายอ าเภอประจันตคามเป็นประธานในพิธี 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
๑๐.๑ ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพิงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมี 
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ    
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก ่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี         
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน        
เป็นแบบอยา่ง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐาน
อันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๓.๓ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น     

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/
ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561-2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ไต้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน  
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 89.16 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ต าบล 12 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,677 คน ประชากรแฝงประมาณ - คน 
ครัวเรือนจ านวน 1,387 ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้มีหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 12 หมู่บ้าน เพ่ือให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒560 มาตรา ๒ ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒5๔๖ มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมี   
ส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 68 (๙) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายและ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒ มาตรา ๑๖ 
(๑๖) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๔๔๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒5๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มี
คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับ      
องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ีอปูองกันการทุจริต ในการ   
เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ีอยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่        
เป็นกรรมการชุมชนมา ด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

๓.๒ เพ่ีอยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และก าลังใจ 

๔. เปูาหมาย 
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ

วาระการด ารง ต าแหน่ง จ านวน 12 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
๖.๒ จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒564) 
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๘. งบประมาด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
      ๑๐.๑ ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ๔ปีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

  ๑๐.๒ ผลลัพธ ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ต้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ              
    เช้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญในการ

พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุ จริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็น        
หลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก  ่ประชาชนต าบลหนองแก้ว ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วม      
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วอย่างสม ่าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดกิจกรรม   
ยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี   
มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยการมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ที่ควร
ได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน 
องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต        
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๓ เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก

และได้คะแนนสูงสุด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

40,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ 
เห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม. 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประซาซนผู้มีจิตสาธารณะ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงไดจ้ัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุใน
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน      
ในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป            
๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
๔. เปูาหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองแก้ว 

5. สถานที่ด าเนินการ 

          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๒ ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี  
      จิตสาธารณะ 
๖.๓ จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

 ๖.๔ ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๕ สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาซนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๔ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ    
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติ ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย  
ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท า
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจาก
การใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการ ลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

ตั้งแต่ปี ๒5๔๘ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน ้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติจึงเกิดภาวะภัยแล้งท าให้เกษตรกร   
ในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน ้า ประมาณ ๔๐๐ ไร่ 
เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน ้าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึง
สถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การท านาปรังลงอย่างมาก โดยรัฐบาล 
ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจ  เข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อย
เพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมา
ปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลกข้าว เช่น พ้ืนที่ท าน้ า ๑ ไร่ ใช้น้ า 
๑,๗๓๘ ลูกบาศก์เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด ๑ ไร่ ใช้น้ า ๔๘๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นต้นจึงเป็นวิธีหนึ่งของการ
ด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจาก การด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหนองแก้ว คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ า
และต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวช้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน่าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง 

๔. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ ประชุมจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลหนองแก้ว 
5.๒ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี ๒๕61-2564 
 

83 



5๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 

5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม'โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2561 – 2564) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน ๑๐๐ คน 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ             

ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร 

ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลหนองแก้วได ้
๑๐.๓ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร 

ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      ๒.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ                   
      ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ"  
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อ เท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม   
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง
ส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย
จากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  
๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี  

ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561-2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม "การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว" 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.       
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๔ ก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดให้มกีารจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง/ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และให้มิการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด            

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒561 
๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการชองหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
๓) การบริหารราชการอย่างมิประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๔) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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๑.๑ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ         
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒5๔๘ 

๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 

ราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ

ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว 

๑.๓ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ๑.๔ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ         
ในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 

๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีเย่ียม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช ้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 

 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วทุกส านัก/กอง/ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีหลักเกณฑ์การประเมินผล     
การปฏิบัติงาน  
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการการประเมินผล     
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
10.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีมาตรการก ากับการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
10.4 พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด 
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๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ    
        หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ   
    ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เนื่องจากเห็นความส าคัญ
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ท าหน้าทีต่รวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี             
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม        
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๔ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว       
แต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้  
เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน      
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗        
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒55๘ 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย งานกฎหมายและ 
คดีด าเนินการทางวินัย งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ือความโปร่งใส และ
ปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต            
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ" 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้ 
อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ใน
กฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่น
และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มี หน้าที่
ส าคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้มีมาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ" ขึ้น     
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี หน้าที่ตรวจสอบ        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างม ีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 

จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ          

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี     
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน

การ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการ แก่ไขปญัหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเช้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒561 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยปฏิบัติตามขั้นตอน    
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ" 
๒. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มิการบริหารราชการแผ่นดินที่มิธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ว่าปฏิบัติราชการ     
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทาง        
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่ องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติ  
มิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมิได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส   
เป็นธรรม 

๔. เปูาหมาย 
"เจ้าหน้าที่" หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา         

ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ

ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๖.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง

ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล   
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๔ วัน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 – ๒๕64) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
         ตัวชี้วัด 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมิบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก'ประชาชนได้มี   
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทกุขั้นตอน 

๓.๑.1 จัดให้มศีูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว             
    ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"  
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไวให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า "ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร" โดยมีเจตนารมณ์         
ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ให้
มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยมีงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้           
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองแก้ว 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ศูนยบ์ริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน ๑ แห่ง 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๖.๒ มีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา 

พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ    
ทีก่ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก  ่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

๖.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒5๔๐  
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนผู้มาใช้บริการและข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแก้ว 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว" 
๒. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้
บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒5๔๖ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒555 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ขึ้น 

๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย 
จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมลู ข่าวสาร ดังนี้  
          ๓.๑ ข้อมลูข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
          ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
          ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น  
          ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

๔. เปูาหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒555 จ านวน ๑ ชุด  
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล

ข่าวสารของศูนยบ์ริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 

        ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
                     ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒555 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ       
๖.๔ จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหาร

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๖.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60 เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๘. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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๑. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒56๐ มาตรา ๔1 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น" และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒5๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ      
เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การท างานที่มปีระสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้วดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ       
ความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างาน
และมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒5๔๐ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 7๐ คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 6๐ คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ ๘๐ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ    ร้อยละ ๘๐ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
200,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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๓.1.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ทีก่ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย"  
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย" ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 ๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงไดโดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร ่       

ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการด าเนินงาน           
แผนอัตราก าลัง แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลรายรับและ
รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน การค านวณราคากลาง การบริหารงานบุคคล รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ผลส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรม "การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินชอง            
    องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง" 
๒. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน
ของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส 
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือให้มรีะบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

หน่วยงานที่ก ากับดูแล/ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ
ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง       
ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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๓.1.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชนกับการมีส่วนร่วม    
         ตรวจสอบของประชาชน 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ "จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว" 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

           ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่  หน่วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ บอร์ดหน้า 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ร้านค้าชุมชน  
ตามชุมชน/หมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/
การจัดแถลงข่าว หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่นประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟซบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานของ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ TV รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 – 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประซาสัมพันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อ   
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้
ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ  การใช้
สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเช้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๔. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
๖. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและประชาชน 

๔. เปูาหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วให้แก ่

ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๔.๒ จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
๔.๓ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มอืการให้บริการประชาชน 
๔.๔ จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๔.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
๔๖ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
๔.๗ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
๔.๘ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
๔.๙ จัดท าของที่ระลึก 
๔.๑0 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
๔.๑๑ ปูายประชาสัมพันธ์ 
๔.๑๒ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
๔.๑๓ จัดท า spot 
๔.๑๔ เสียงตามสาย 
๔.๑5 อ่ืนๆ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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๖. วิธีด าเนินการ 
    ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
   ๖.๒ ด าเนินการประชุม 

    ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
    ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   
          หนองแก้ว 
    6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

200,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเช้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมิความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่อง      
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วเพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     
ในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การก าหนดราคากลาง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ            
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองแก้ว  

2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วต่อสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ 
ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ    
จัดจ้างต่อสาธารณชน  

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น  
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๓.๒ การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.1 มีกระบวนการรับฟูงความคดิเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน 
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชน 
สู่การปฏิบัติ ซึ่ง เป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน         
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕61 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 – 
๒๕69 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ในปีถัดไป     
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดให้มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 – 2564 ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชนในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
๓.๓ เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น่ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๔ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
๓.๕ เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม 
๓.๖ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปีองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุม เวทีประชาคม จ านวน 12 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแก้ว ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ  
๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
๖.๓ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
๖.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
๖.๖ จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
๖.๘ จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 12 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕61 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
200,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น  
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล  
๔. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เช้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี

การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมลูในการท าแผนงานโครงการแกไขปัญหาต่อไป 

๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เปูาหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย     

ทีเ่กี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ทีก่ าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปญัหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน  
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์ 

ร้องเรียน ดังนี้ 
๖.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐37 – 210 - 414 ทางโทรสารหมายเลข ๐37 – 210 - 415   
๖.๓ ทางเว็บไซต์  www.nhongkeaw.go.th.com 
๖.๔ ทางไปรษณีย์ 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  
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๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม 
ผสมผสานและต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ  
การส่งเสริมสุขภาพ และการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน  ทั่วถึงเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน่ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่ งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปดิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขึ้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและก าหนดขึ้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

จัดท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณศาลาประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ

จ านวน 12 จุดและท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 1 ขุด       
ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ประชาชนได้รับทราบขึ้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. พบประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อ งและเป็นการให้บริการในเชิงรุก          
จึงได้จัดท า โครงการ อบต. พบประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้      
องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่      
อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา

เป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที่ 

๔. เปูาหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนตาม

หมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออก อบต. เคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้านตามเขตเลือกตั้ง 

๖. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกส านัก เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน     

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       

ในการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน และกองช่าง) 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
๗. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้บริการเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕61 - 2564 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

200,000 บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ซึ่งได้เข้า

ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว อย่างทั่วถึง 

๑๐.๒ ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  ร่วมรับฟูงทั้งในเรื่องการด าเนินงานของ          
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์                               
ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. ชือ่โครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล          
ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้น     
การบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น 
เพ่ือแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

๓.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
๓.๓ เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

๔. เปูาหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน   

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ) 
๕๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
๕๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๕๔ ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
๕๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 

ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต์ ๕) เฟซบุ๊ค 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๙. ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการ ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
          ๙.๒ สามารถด าเนินการแก่ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์         
          ๙.๓ ออกตรวจพื้นที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและ       
การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
ขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และ
การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม   
4. เปูาหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแก้ว 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ
ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
ภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
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 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7.รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอน
เรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว        
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนาชุมชน ร่างแผนสุขภาพชุมชน 
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็นในปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมีช่องทางให้
ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมาย
ของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า "แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของ
ตนเอง" การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตาม
กระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจน
การท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลัง
ส าคัญในการแกไ้ขปญัหาทีต่อบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนา
อย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

๔. เปูาหมาย 
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ 
5.๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
5.๒ ประชาส้มพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน 
5.๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
๔๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒561 - ๒564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถ
หาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน   
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองแก้ว อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

๔. เปูาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
๕.๑ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้  
ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา      
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๕.๒ มีการอบรมแก่ตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความ
เข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

            ๙.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว 

๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ             
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ         
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ   
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ         
ยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ มท 
0845.3/2576 ลงวันที่ 9 เดือน มีนาคม ๒๕48 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรม 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ฎหมายก าหนด 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมิส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ          

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้ว 

๓.๓ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
๖.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๔๔๘) จ านวน 
๗ คน ประกอบด้วย 
                   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน 
                   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  2 คน 
                   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2 คน 
                   (4) ปลัด (อบต.)                                     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                   (5) หัวหน้าส านักปลัด                                      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                   (6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                          เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
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                   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                   ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว
เสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ใข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
                  ๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

        ๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มอบหมาย  
๖.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน 
      ต าบลหนองแก้ว พร้อมตัวชี้วัด  
๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
๖.๑๐ การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริ หารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
    กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๔ 
และ หมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒5๔๖  
๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๔ 
และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒5๔๖ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน 
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลหนองแก้ว 

๔. เปูาหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการโครงการ 
๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
      กิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว       
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

. 
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๔.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  

   ๔.๑.1 มกีารจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจภายใน 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 - 2564 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ    
ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการ
ตรวจสอบภายในมาใช่โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้       
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.   

๒5๔๔  
๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ           

ที่เก่ียวข้อง  
๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง          

มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
๓.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ทุกหน่วยงาน พนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ

โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ 
ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง          
การบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร   
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

๖.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรมีความเช้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
มากขึ้น  
๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
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๔.1.๒ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน  
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่   
การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมค่รอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเพียงคนเดียว        
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ         
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรม  
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

๓.๒ เพ่ือให้มขี้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ 
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เปูาหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท า
ให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
๔.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ

และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
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๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ           
ผู้ก ากับดูแลทราบ 

๖. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว/ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
๑๐.๓ รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๑๐.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                
         (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ก าหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของ    
หนว่ยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ  
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และ            
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดวางระบบควบคมุภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
ที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  
ในหน่วยรับตรวจ 

๓.๒ เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม 
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  

๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว      

(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

๖.๒ หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
(แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ       
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
๖.๓ หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖.๔ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประชุมพิจารณา

และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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๖.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ    
ความเสี่ยง 

          ๑๐.๒ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑๐.๓ มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล

ภายในเวลาที่ก าหนด 
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๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 
      ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
๔.๒.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ   
         การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

๑. ชือ่โครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประซาซนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ  
   การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร               
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน     
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
โดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นไปอย่างโปร่งใส และ      
สามารถตรวจสอบได ้

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 
      เป็นธรรม 
๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย  

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

๖. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่ วยงานอ่ืนและก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน

เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนอแก้วจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/  
เลื่อนต าแหน่ง 
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ       
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
-  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเอง

เห็น ว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
-  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จะออกค าสั่งแต่งตั้ง

ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด            
(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มี ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่       
องค์การบริหารส่วน ต าบลหนองแก้ว ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ    
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวิ นัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง              
ผลการประเมินทีไ่ม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา 
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕64) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
          ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดบั โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  

ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบาย
ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ           
         การรับ จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

๑. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่ งการ ตลอดจน               

มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง      
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ

องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ ๒561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประซาซนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์   
    ในทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ      
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออก
จากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้
การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. วิธีการด าเนินการ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเช้าร่วมเป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น  

ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๙. ตัวชีวั้ด 

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 

๑๐. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมิส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว  

ท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม           
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕               
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒5๔๖ - ๒๔๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี     
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  เพ่ือตอบสนอง   
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว 

๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้เกิด  
การพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
๔. เปูาหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๓5 แก่ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒55๓ ทีไ่ด้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ผลลัพธ์ 
         การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
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๑. ชือ่โครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะบริหาร

สัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง     
ให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕35 รวมถึง     
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตริว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒5๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบ         
ตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับ
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๔. เปูาหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัต ิ
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๖.๓ ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

200,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ผลลัพธ์ 

คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

๑. ชือ่โครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย 
                        ท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหาร และสมาซิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้ องรู้และยึดถือ         
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้    
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ        
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานกฎหมาย
และคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒5๔๗ 
๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน 
๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ

ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต 

๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจในแนวทาง    
การปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓      
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

จ านวน 24 คน รวม 28 คน 

5. พืน้ที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว เข้ารับการอบรม  
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี่ (เดอืนมกราคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

200,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้เ พ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ         
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ    

ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

. 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาซิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาชองโครงการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม         

ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ 
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
            ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น     
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างาน
ตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 24 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ทัง้ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการ 'ฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน 

ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัด'ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๖.๔ ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ    

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

400,000 บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมิความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถนได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวชีวั้ด 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 24 ราย ได้รับการ'ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 
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๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาซิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ 
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนด
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมิส่วนร่วมและ       
มีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและ     
ลดการทจุริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ    
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

๔. เปูาหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 24 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 

ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ         
๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินงาน 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 
งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเช้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มิความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และ
หลายฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอ
แก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่ องต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน  
๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เปูาหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว จ านวน 24 คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินงาน 
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือร่วมติดตาม

และตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน ๑๑ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน ๒ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน ๒๒ คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 ศูนย์ รวม ๖ คน 
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
๑๐. ผลลัพธ์ 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคตทิี่ด ี
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๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
     การทุจริต 

๔.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต  
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประซาซน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ  
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามิการกระท าคอร์รัปชันการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ                 
เรื่องการคอร์รัปชัน 

๖.๒ เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์ 

                  ๑๐.๑ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนมีความรู้ ความเช้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ          
การคอร์รัปชันได้                

                  ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวัง       
การคอร์รัปชันในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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๑. ชือ่โครงการ : กิจกรรมการติดปูายประซาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันและมสี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันทุจริต  
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนาในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศาลา SML ในเขตพ้ืนที่ 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
๖.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
200,000 บาท 

๙. ผู้รับผิดขอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวขี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒5๔6 
มาตรา 69/1 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒5๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดี  
ที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และ            
ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรูให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๔. เปูาหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
เข้ามามสี่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

5. สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๖. วิธีด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกัน  
การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง       
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
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๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแก้ว ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วกับบุคคล องค์กร        

ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒564) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
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