แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564)

จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปน เวลานานและฉุ ด รั้ ง ความเจริ ญก าวหน าการพั ฒ นา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้ น อย างต อ เนื่ อ ง ทําใหเ กิด
ความเสียหายในวงกวาง โดยส ง ผลกระทบต อ ระบบเศรษฐกิ จ ระบบสั ง คม ระบบการเมื อ งการปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครั ฐ ซึ่ง เปน หนวยงานหลัก ใน
การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให มี ค วามเจริ ญก า วหน าสามารถแข ง ขั น กั บ ต า งประเทศได อ ย า งทั ด เที ย มนานา
อารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสัง คมเพื่อ รวมกัน พัฒ นาปรับปรุง ระบบ
การบริ หารจั ด การ และการพั ฒ นาคนควบคูไปพรอ มๆกัน โดยการปลูก ฝง ความซื่อ สัต ยสุจริต รับผิด ชอบมีวินัย
ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมี คุ ณ ค า ประกอบกั บคณะรั ก ษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต และประพฤติมิช อบ
โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือ แนวทางแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิช อบโดย
มุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง
เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
การจั ด ทํ าแผนป อ งกั น ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 –
2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี
วัตถุเพื่อใหมีความรูความเขาใจถึ ง กรอบและแนวทางการทํ าแผนปฏิ บัติ ก ารป อ งกัน การทุจริต ฯ อัน จะนําไปสูก าร
ปรับปรุงการดําเนิ น งานป อ งกั น การทุ จริ ต และยกระดับมาตรฐานในการปอ งกัน การทุจริต ซึ่ง เปรียบเสมือ นเปน
ภูมิคุมกันและสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดทํางานใหบัง เกิด ประโยชนสุขของประชาชน
ในทองถิ่น อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบอีก ทางหนึ่ ง
ดวย ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวบรรลุผลไดอยางเป น รู ปธรรม องคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส จึ ง ได
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 –2564) ขึ้ น เพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหบรรลุเ ปาหมายและเปน การถือ ปฏิบัติ
ตาม คํ าสั่ ง 69/2557 เรื่ อ ง มาตรการป อ งกั น และแก ไขป ญหาการทุ จริ ต และประพฤติมิช อบ ซึ่ง เปน นโยบาย
ระดับชาติ และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการป อ งกั น และปราบปราบการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ที่กําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” ดวย
สํานักงานปลัด
งานกฎหมายและคดี
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

สารบัญ

หนา
คํานํา

-

สารบัญ

-

สวนที่ 1 บทนํา

1

องคประกอบ ประกอบดวย
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุ จริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
วัตถุประสงคของการจัดทํ าแผน
เปาหมาย
ประโยชนของการจัดทํ าแผน
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
องสวนที่ 1 บทนํา คประกอบ

6

ประกอบดวย

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
แยกตาม 4 มิติ
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั ิการฯ
ภาคผนวก

15

ภาคผนวก

สวนที่ 1
บทนํา

สวนที่ 2

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

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ที่ 178/๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖4
*********************************
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป อ งกั น และแก ไขป ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กํ าหนดมาตรการหรื อ แนวทางการป อ งกั น
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ โดยมุ ง เน น การสร างธรรมาภิ บาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้น มิ ใ ห เ กิ ด การทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรั ฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ ได กํ าหนดให มีก ารบริ หารราชการแผนดิ น ที่ มีธรรมาภิ
บาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เพื่อใหการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต ประจํ าป ง บประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕64 ประกอบดวย
๑. ปลัดองคการบริการสวนตําบลหนองหงส
2. รองปลัดองคการบริการสวนตําบลหนองหงส
3. หัวหน าสํานักปลัด
4. ผูอํานวยการกองคลัง
5. ผูอํานวยการกองชาง
6. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
7. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
8. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
9. นิติกรชํานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/ ใหผูที่ไดรับ...

-2-

ให ผู ที่ได รั บการแต ง ตั้ ง มี หนาที่ พิจารณา กลั่น กรอง ศึก ษาขอ มูล นํ ามากํ าหนดจั ด ทํ าแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖4 ขององคการบริหารสว นตํ าบลหนองหงส เพื่ อ ใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจํ าป ๒๕61๒๕๖4 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ประกอบดวย

๑. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
รองประธานกรรมการ
๓. ปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส
กรรมการ
๔. หัวหน าสํานักปลัด อบต.
กรรมการ
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กรรมการ
7. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
8. นิติกรชํานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ใ นการดําเนิน การติด ตามและประเมิน ผลคูมือ การปฏิบัติง านเรื่อ งการ
ประเมิ น ติ ด ตามแผนป อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริต ประจํ าป ๒๕61-๒๕๖4 กํ าหนดวิ ธีก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมิน ติด ตามแผนปอ งกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕๕๙-๒๕๖๑และรายงานผลการติดตามและประเมิ น ต อ นายกองค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส ทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60

(ลงชื่อ) -หัตถชัย เมืองจีน(นายหัตถชัย เมืองจีน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีวัตถุประสงค เ พื่ อ ต อ งการบ ง ชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองค ก รโดยการประเมิ น โอกาสของการทุ จริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดจนบุ ค คลหรื อ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริต ที่มีอ ยูใ นปจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบว าป จจัยที่มีผ ลตอ การขยายตัวของการทุจริต ในระดับทอ งถิ่น ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองส วนท อ งถิ่น แมวาโดยหลัก การแลวการกระจายอํานาจมีวัต ถุประสงคสําคัญ
เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น แต ใ นทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัด ซื้อ จัด จาง และการเงิน การคลัง สวนใหญเ กิด จากการ
ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุ จริตที่ เกิดจากการขาดความรูความเข าใจและขาดคุณธรรมจริ ยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุและปจจัยทีน่ ําไปสูก ารทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต แต
พบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ ไม เ ข มแข็ ง
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะข าราชการระดับสูง ก็เ ปน อีก โอกาสหนึ่ง ที่ทําใหเ กิด การ
ทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับว าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุง เนน เรื่อ งของวัต ถุนิยม สัง คมทุน นิยม ทําใหค นใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหน าที่ มีแนวโน มที่ จะทํ าพฤติ ก รรมการทุ จริ ต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริต ในปจจุบัน มีรูปแบบที่ซับซอ นขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครั ฐ ได แก การจั ด ซื้ อ -จัด จาง เปน เรื่อ งของการผูก ขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้ ง พบบริ ษัทมี ก ารให สิ น บนแก เ จ าหน าที่ เ พื่ อ ให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการก อ สร าง
และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถื อ เป น ป จจั ยหนึ่ ง ที่ ทํา
ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจ าหน าที่ ต อ งแสวงหา
ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ ได รั บการเน น เป น พิ เ ศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบว า คนมี ค วามละอายต อ บาปและเกรงกลั วบาปน อ ยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย สุ จริ ต เป น ยกย อ ง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิด เห็ น ว าการทุ จริ ต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ย อ มจะทํ าการทุ จริ ต ฉ อ ราษฎร บัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั น ในประเทศไทยถือ เปน ปญหาเรื้อ รัง ที่นับวัน ยิ่ง จะทวีค วามรุน แรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติเปนปญหาลําดั บต น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิ ด ขึ้ น ทุ ก ภาคส วนในสั ง คมไทย ไม วา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสั ง คมว าเป น องค ก ร
ที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่ ง ได ส ง ผล
สะเทื อ นต อ กระแสการกระจายอํ านาจและความศรั ทธาต อ ระบบการปกครองส วนท อ งถิ่ น อย า งยิ่ ง ส ง ผลให
ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอัน ดั บดัช นีชี้วัด ภาพลัก ษณ
คอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เครื่อ งมือ ที่ใ ชประเมิน การทุจริตคอร รั ปชั นทั่ วโลกที่จัด
โดยองคกรเพื่อความโปร งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว างป
2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 100 โดยในป 2558 อยู อั นดั บที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่ ว
โลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซี ย และล าสุ ดพบว าผลคะแนนของ
ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลํ าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ งสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป อ งกั น การ
ทุจริต ไม วาจะเป น การเป น ประเทศภาคี ภายใตอ นุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอ ตานการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัด ตั้ง องคก รตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต แหง ชาติไดจัด ทํายุทธศาสตรช าติ วาดวยการปอ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ล ดน อ ยถอยลง สาเหตุที่ทํา
ใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด วยป จจั ยทางด านพื้ น ฐานโครงสร างสั ง คม ซึ่ ง เป น สั ง คมที่
ตั้งอยูบนพื้น ฐานความสั มพั น ธ แนวดิ่ ง (Vertical Relation) หรือ อีก นัยหนึ่ง คือ พื้น ฐานของสัง คมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นอ งและพวกพอ ง ยึด ติด กับกระแสบริโ ภคนิยม
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริต คอรัปชัน เปน เรื่อ งปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต อ ดี ต หรื อ กล าวได วาเป น ส วนหนึ่ ง ของค านิ ยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง

สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ ได ก ล าวมาขางตน ไมส ามารถทําไดอ ยางเต็มศัก ยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง
ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต ที่ใ ชอ ยูเ ปน ฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.
2560 จนถึ ง ป พ.ศ. 2564 ซึ่ ง มุ ง สู ก ารเปน ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เปน สัง คมมิติใ หม ที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความร วมมื อ จากฝ ายการเมื อ ง หน วยงานของรั ฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ ศ รี และเกี ยรติ ภูมิใ นด าน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติตานทุจริต ” มี
เป าหมายหลั ก เพื่ อ ให ประเทศไทยได รั บการประเมิน ดัช นีก ารรับรูก ารทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่ง การที่ร ะดับคะแนนจะสูง ขึ้น ไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตอ งมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรั ฐและประชาชนต อ งมี พ ฤติ ก รรมแตกต างจากที่ เ ป น อยู ใ นป จจุ บัน ไม ใ ช
ตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กํ าหนดยุ ทธศาสตร ก ารดําเนิน งานหลัก ออกเปน 6 ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่ อ นดานการปอ งกัน และปราบปรามการทุจริต บัง เกิด ผลเปน รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.
2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร ง ใส
สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึ ง ได ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าแผนปฏิ บัติ ก ารองค ก รปกครองส วน
ทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่ อ นด านการป อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิ จกรรม/มาตรการต าง ๆ ที่เ ปน รูปธรรมอยางชัด เจน อัน จะนําไปสูก าร
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอย างแทจริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของข าราชการฝ ายการเมื อ งข าราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3) เพื่ อให ก ารบริ หารราชการขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น เปนไปตามหลักบริ หารกิจการบานเมืองที่ ดี
(Good Governance)

4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ร าชการขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย
1) ข าราชการฝ ายการเมื อ ง ข าราชการฝายบริหาร บุค ลากรขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น รวมถึ ง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ร าชการใหบัง เกิด ประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริ ยธรรม การขัด กัน แหง ผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติ มิช อบของ
ขาราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามี ส วนร วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ที่มี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริ ต และประพฤติ มิ
ชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน
5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ข าราชการฝ ายการเมื อ ง ข าราชการฝ ายบริ หาร บุ ค ลากรขององคก รปกครองส วนทอ งถิ่น รวมถึ ง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุ ด มการณ ใ นการต อ ต าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลู ก ฝ ง หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม หลั ก ธรรมาภิบาล รวมถึง หลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปน ไปตามหลัก บริหารกิจการบานเมือ งที่ดี (Good
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัด สิน ใจรวมถึง รวมตรวจสอบในฐานะพลเมือ งที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข ายในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ร าชการขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพ ลดโอกาสในการกระทํ าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป น ที่ ยอมรั บจากทุก ภาคสวนใหเ ปน องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ตน แบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ กั น เป น เครื อ ข ายในการ
เฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน

สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

1. การสราง
สังคมที่ไมทนตอ
การทุจริต

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจําของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1.1.1(1) โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมคณะ
ผูบริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานสวนตําบล

1.1.2(1) มาตรการ “สงเสริม
การปฏิบตั ิงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงส”

1.1.3(1) กิจกรรมใหความรู
“เรื่องผลประโยชนทับซอน
ใหกับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส”

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3(2) มาตรการ “จัดทํา
คูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอน”

1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่ น

1.2.1 (1) มาตรการ
“เสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริต”

1.2.2(1) โครงการปลูกตนไม
และบํารุงรักษาในพื้นที่
สาธารณะ

-

-

-

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

1.2.2(2) โครงการรักน้ํา รัก
ปา รักษาแผนดิน

1.2.2(3) โครงการสรางและ
ปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอน
ใจในเขตชุมชน
500,000 500,000 500,000 500,000

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

หมาย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.2.2(4) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขต
ชุมชน

1.2.2(5) โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอยในชุม ชน

1.2.3(1) โครงการสงเสริม
การใชชีวิตตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
(ปลูกพืชใชน้ํานอย)

500,000 500,000 500,000 500,000

30,000

40,000

50,000

60,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เหตุ

1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

1.3.1(1) โครงการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.3.2(1) โครงการอบรม
จริยธรรมและคุณธรรมใหเด็ก
เยาวชนและประชาชน(ปลูก
จิตสํานึกในการตอตานการ
ทุจริต)

1.3.3(1) โครงการสงเสริม
การเรียนรูและมีจิตสํานึกการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

37,500

37,500

37,500

37,500

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

-

-

-

150,000

-

-

-

150,000

-

-

-

1.3.3(2) โครงการสราง
ภูมิคุมกันใหแกเด็กและ
เยาวชนในการปลูกฝงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.3(3) โครงการสงเสริม
การเรียนรูและมีจิตสํานึกการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชน
และประชาชน

มิติที่ 1

รวม

3 มาตรการ - 1 กิจกรรม

1,867,500 1,227,500 1,237,500 1,247,500

12 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

หมาย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํา นง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

2.1(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

-

-

-

-

2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

2.2.1(2) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงิ นเดือน”

2.2.2(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป”

2.2.2(2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”

2.2.3(1) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ –
จัดจาง

2.2.3(2) โครงการจัดเก็บขอมูล
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส

เหตุ

2.3 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

2.3.1(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3.1(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ

2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ

2.4.1(1) กิจกรรมยกยองเชิด
ชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจักษ

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคณ
ุ แก
คณะกรรมการชุมชน
(คณะกรรมการแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมาย
เหตุ

2.5 มาตรการจัดการ 2.5.1(1) มาตรการ “จัดทํา
ในกรณีไดทราบหรือ ขอตกลงการปฎิบัติราชการ”
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
2.5.1(2) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
หงส”

2.5.2(1) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบตั ิราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

2.5.2(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”

2.5.3(1) มาตรการ “แตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

หมาย

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

มิติที่ 2

รวม

2.5.3(2) มาตรการ
“ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ”

-

-

-

-

6 มาตรการ - 10 กิจกรรม

30,000

30,000

30,000

30,000

3 โครงการ

เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

3. การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชน
ไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไดทุกขั้นตอน

3.1.1(1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”

3.1.1(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงส”

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

10,000

10,000

10,000

100,000

100,000 100,000 100,000

3.1.2(1) โครงการ
ประชาสัมพันธอินเตอรเน็ต
ตําบล

3.1.3(1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”

3.1.3(2) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึ ง
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหงส”

3.1.3(3) โครงการ
ประชาสัมพันธขาวสารใน
ระบบตางๆ

3.1.3(4) โครงการจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธการ
ดําเนินงาน

3.1.3(5) โครงการ
ประชาสัมพันธในการจัดเก็บ
ภาษี

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน

3.2.1(1) โครงการสนับสนุน
เวทีประชาคม

3.2.2(1) โครงการการ
ดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกของคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส

3.2.2(2) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.3(1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหาร กิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

3.3.1(1) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน

3.3.2(1) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเขาร วมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง

3.3.3(1) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหงส

หมาย
เหตุ

มิติที่ 3

รวม

7 มาตรการ - 2 กิจกรรม

270,000 270,000 270,000 270,000

7 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด

4.1.1(1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป ประจําปงบประมาณ
2561 – 2564

4.1.1(2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

4.1.2(2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหงส

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัตหิ รือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได

4.2.1(1) มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

4.2.2(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย
และการใชประโยชนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส

4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุม ชน

มิติ

4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น

4.3.1(1) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
และผูนําชุมชน

300,000 300,000 300,000 300,000

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕63

ป ๒๕64

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.3.2(1) กิ จ กรรมส ง เสริ ม
ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถิ่ นใ ห มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร

4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

4.4.1(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชันโดยภาค
ประชาชน

-

-

-

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.2(2) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต

3 มาตรการ - 5 กิจกรรม
3 โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000

เบิกจาย
จาก
หมวด
คาใช
สอยฯ

สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก แกบุคลากรทั้งข าราชการการเมืองฝายบริหาร ข าราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น และฝายประจํ าขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบตั ิราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิน่
โครงการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.และพนักงานสวนตํ าบล
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรื อ เจ าหน าที่ ของ
รัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบัง คับใชอ ยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง เป น หั วใจสํ าคั ญของการทํ างาน
รวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึ ง การประพฤติ
ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุก คนที่ ทํางานร วมกั น มี
คุณธรรมและจริยธรรมประจํ าใจของตนเองแลว การปฏิบัติง านทุก อยางตอ งลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่ อ มั่ น และไว วางใจที่ จะเข า
มารับบริการที่องคกรนั้นๆ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอ มทั้ง ในดานคน ไดแก บุค ลากรทั้ง ขาราชการการเมือ งฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีก ารจั ด ทํ าโครงการอบรม
คุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ดังกลาวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนาที่ใ หเ กิด
ประโยชนสุขแกประชาชน
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สร างจิ ต สํ านึ ก และความตระหนัก ที่จะไมก ระทําการขั ด กั น แห ง ผลประโยชนห รือ มี
ผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมาย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 60 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนั ก งานองค ก ารบริ หารส วนตํ าบล
หนองหงส โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลู ก และปลุ ก
จิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริ ยธรรม และมี ก ารศึ ก ษา
ดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินการ
200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู ม ารั บบริ ก ารที่ อ งค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลหนองหงส ประเมิ น ความพึ ง พอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส เกิด จิต สํานึก ที่ดีใ นการ
ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

มาตรการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส”
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ลูกจางประจํา และพนัก งานจ างขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํ านวย
ความสะดวกและให บริ ก ารแก ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตอ งยึด มั่น ในคานิยมหลัก ของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริ ยธรรม, มี จิต สํานึก ที่ดี ซื่อ สัต ย สุจริต และรับผิด ชอบ,ยึด ถือ
ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอ น,ยืน หยัด ทําในสิ่ง ที่ถูก ตอ ง เปน
ธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเ ลื อ กปฏิ บัติ , ให ขอ มู ล ข าวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุ ณ ภาพโปร ง ใส
และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข และยึด มั่น ในหลัก จรรยา
วิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดํ าเนิ น การตามประมวลจริ ยธรรมข าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี ก ารให หรื อ รับของขวัญหรือ ประโยชนอื่น ใด โดยมีวัต ถุประสงคเ พื่อ กําหนดให
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิช อบ โดยอาศัยตําแหนง หนาที่และไมก ระทําการอัน เปน การ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนั ยหนั ง สื อ สํ านั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสควรนําแนวทางการดํ าเนิ น การดั ง กล าวมาปรั บใช
เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อ ถื อ ไว วางใจของประชาชน องค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงสไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติง านตามประมวลจริยธรรมขององคก ารบริหาร
สวนตําบลหนองหงส” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดั บนํ าไปใช ใ นการปฏิ บัติ หน าที่ ด วย
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัด กั น แหง ผลประโยชนหรือ การมีผ ลประโยชน
ทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปร ง ใส มี มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิ บัติ ง านอย างสม่ํ าเสมอ ทั้ ง ในระดั บองค ก รและ
ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเพื่อให ก าร
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด รู ปแบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริ หารใช อํ านาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ต อ องค ก ร ต อ ผู บัง คั บบั ญชาต อ ประชาชนและต อ
สังคมตามลําดับ
3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส เ พื่อ ใชเ ปน คานิยมสําหรับ
องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติค วบคูไปกับระเบียบและกฎขอ บัง คับอื่น ๆ อยางทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปดเผย
เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปร ง ใสของหน วยงานของ
รัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผู บ ริ หาร สมาชิ ก สภาอบต. พนั ก งานส วนตํา บล ลูก จางประจํา ปฏิบัติง านตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน
กิจกรรม ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวข อ งจนส ง ผลกระทบต อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดัง กล าวอาจเกิ ด ขึ้ น โดยรู ตั วหรื อ ไม รู ตั ว ทั้ ง เจตนาหรื อ ไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเป น สิ่ง ผิด แตอ ยางใด พฤติก รรมเหลานี้เ ปน การ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน ของส วนรวม) แต
กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เ จ าหน าที่ ของรัฐมีผ ลประโยชนสวนตนอยู และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียต อ ผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัด อยูใ นรูปของตัวเงิน หรือ ทรัพ ยสิน เทานั้น แตร วมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเข าไปดํ ารงตํ าแหน ง ในองค ก รต างๆ
ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจให ญาติ พี่ น อ งหรื อ บริ ษัทที่ ต น
มีสวนได ส วนเสี ยได รั บสั มปทานหรื อ ผลประโยชนจากทางราชการโดยมิช อบ ทั้ง นี้หมายรวมถึง ความขัด แยง กัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน วยงานภาครั ฐ
ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกํ าหนดให
หน วยงานควรมี ก ารประชุ มหรื อ สั มมนาภายในองคก ร เพื่อ ใหค วามรูเ รื่ อ งการปอ งกัน ผลประโยชนทับซอ นแก
เจาหนาที่ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น องคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส จึง ไดจัด กิจกรรมใหค วามรู ความเขาใจการปอ งกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่อปองกันการทุจริต ในการปฏิบัติร าชการ
จึงไดจัดกิจกรรมป อ งกั น ผลประโยชน ทับซ อ น ผานการประชุมผูบริหารกับองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่ อ เป น เครื่ อ งกํ ากั บความประพฤติ
ของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ค วามรู ความเข า ใจแก พ นั ก งานส ว นตํ าบล พนั ก งานจ า งเกี่ ยวกั บ การป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน

3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่ สุ จริ ต โปร ง ใสของข าราชการและเจ าหน าที่ ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีจิต สํานึก
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัต ย สุ จริต มุง มั่น ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณ ธรรมอัน มั่น คง สง ผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเ กี่ ยวกั บผลประโยชน ทับซ อ น และมี ค วามประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

มาตรการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”
2. หลักการและเหตุผล
รั ฐบาลภายใต ก ารนํ าของพลเอกประยุทธ จัน ทรโ อชา ไดใ หค วามสําคัญกับการผลัก ดัน ใหก าร
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลได แถลงนโยบาย 11 ด าน อัน รวมถึง ประเด็น เรื่อ ง
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิช อบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครั ฐให เ หมาะสมและเป น ธรรมยึ ด หลั ก การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร างระบบคุ ณ ธรรม รวมทั้ ง ปรั บปรุ ง
และจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี ผ ลประโยชน ทับซ อ นในภาครั ฐทุ ก
ระดับ
ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึง ไดเ ผยแพรอ งคค วามรูที่เ กี่ยวขอ งกับการปอ งกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่ อ งผลประโยชน ทับซ อ น (Conflict of Interest) สํ านั ก งานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต แห ง ชาติ ร วมกับสํานัก งานคณะกรรมการปอ งกัน และปราบปรามการทุจริต ใน
ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสการดํ าเนิ น งานของหน วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุ มประเด็ น การ
ประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนิ น การเรื่ อ งเกี่ ยวกั บ
ผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกั บการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ในหนวยงานดวย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุ ทธศาสตร ช าติ วาด วยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต
ขางตน และเพื่อนําเครื่องมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐการ
ปฏิบัติ ใ ห เ ป น กลไกสํ าคั ญที่ จะป อ งกั น การทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เ อื้อ ตอ การมีผ ลประโยชนทับซอ นของ
เจาหนาที่ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจั ด หาคู มือ การ
ปองกันผลประโยชน ทับซ อ นขึ้ น เพื่ อ เป น ประโยชนใ นการเสริมสรางความรูค วามเขาใจแกบุค ลากรใหเ กิด ความ
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้ น ฐานการปฏิ บัติ ต น
ในการรวมกันรณรงคสรางสั ง คมไทยให เ ป น สัง คมที่ใ สสะอาด ลดระดับการทุจริต ประพฤติมิช อบในสัง คมไทยให
เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อผลิตคูมือการป อ งกั น ผลประโยชน ทับซ อ นขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส ใ ห
บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง

3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารส วนตํ าบลหนอง
หงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง
4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
5. แจกจายใหบุคลากร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิน่
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
มาตรการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอต านการทุจริต ”
2. หลักการและเหตุผล
ด วยยุ ทธศาสตร ช าติ วาด วยการปอ งกั น และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม เปน สัง คมมิติใ หมที่ประชาชนไมเ พิก เฉยตอ การ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทัก ษ รั ก ษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศัก ดิ์ศ รีและเกียรติภูมิใ นดานความโปรง ใสทัด เทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเ ปาหมายหลัก เพื่อ ใหประเทศ
ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อ ให ก ารบริ หารงานในพื้ น ที่ ส ามารถตอบสนองต อ แผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุ จริ ต ขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู ก าร
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริ มสร างองค ค วามรูดานการตอ ตานการทุจริต แกค ณะผูบริหารทอ งถิ่น สมาชิก สภา
ทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริ ยธรรมแก ค ณะผู บริ หาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกว า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกด านการต อ ต านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการ
ปลูกจิตสํานึก

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถื อ ปฏิ บัติ
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ

โครงการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกตนไมและบํารุงรักษาในพื้น ที่สาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่ อ งด ว ยป จจุ บัน โลกกํ า ลัง เผชิญ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศ (Climate
Change) ที่ทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกวา สภาวะโลกรอ น ซึ่ง สง ผลใหเ กิด ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไม ต รงฤดู ก าล อากาศหนาวและหิ มะตก
ในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดัง นั้น ประเทศตางๆ
ทั่วโลก จึงไดรวมมื อ กั น ป อ งกั น และแก ไขภาวะโลกรอ น ซึ่ง เปน ปญหาที่สําคัญสง ผลกระทบตอ คุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแก ไขป ญหาภาวะ
โลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิ ษ และผลิ ต ก าซออกซิ เ จน
อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นที่ใหเกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้ น ๆ ลงได อ ย างน อ ย
2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารส วนตํ าบลหนองหงส จึง ไดจัด ทําโครงการ
“ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเ ขี ยว ลดภาวะโลกร อ นในพื้ น ที่ ตํ าบลหนองหงส ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 –
2564” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอ นสร างเมื อ งน าอยู ส วยงาม (Beautified City)
และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น องคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส จึง ไดจัด ทํา
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ก สิ ก รรมของประชาชนและพื้ น ที่ วางเปล าในเขตองค ก ารบริ หารส วน
ตําบลหนองหงส เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนัก ในคุณ คาของสิ่ง แวดลอ ม และรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติอัน เปน
สาธารณะรวมกัน
3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอ น โดยเพิ่ มพื้ น ที่
สีเขียวในตําบลหนองหงส
3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิ ด ความสมดุ ล เพิ่ ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองน าอยู สวยงาม (Beautified City) สร างความร มรื่ น และ
คลายรอนแกประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 100 ตน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินงาน

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องค ก รภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา กลุ มพลั ง มวลชน และ
ประชาชนในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวขอ งและองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ในพื้น ที่ ใหจัด เตรียม
สถานที่เพื่อปลูกตนไม
6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึก ษา กลุมพลัง มวลชน
และประชาชนในทองถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.2 ทําใหเพิ่มพื้นที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความร ม
รื่นในชุมชน

โครงการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แต ก ารลั ก ลอบตั ด ไม ทําลายป า
ไมที่ผิดกฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทํ าให ปจจุ บัน ทรั พ ยากรป าไม ของประเทศไทยมี จํานวนลดน อ ยลง ซึ่ ง
สงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอย างมาก
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึ ง ไดมีก ารริเ ริ่มโครงการอนุรัก ษทรัพ ยากรปาไม ซึ่ง จะสามารถชวยให
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามส มดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห วงใยในป ญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยทั้ง สองพระองคทานไดพ ยายามคิด
คนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค ทานได เ สนอวิ ธี
ที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูก ปา 3 อยาง เพื่ อ ประโยชน 4 อย าง” ปลูก ปา 3
อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู ” หมายถึง ไมเ ศรษฐกิจ ปลูก ไวทําที่อ ยูอ าศัย
และจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใช ส อยโดยตรง
และพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
องค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ในฐานะเปน องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ที่อ ยูใ กลชิด กั บ
ประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกั น อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุ มชนและ
ในเขตองค ก ารบริ หารส ว นตํ าบลหนองหงส เพื่อ ส ง เสริม ใหป ระชาชนในชุ มชนได รวมกัน อนุรัก ษ ดู แลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหแหลงน้ําและพื้นที่ปาคืนสูส ภาพเดิ ม มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ส ามารถแก ปญหาความแห ง แล ง
และอุทกภัยในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน เปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สร างความสามั ค คี และสร างกลุ มอาสาสมั ค ร
และพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส
จํานวน 14 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพื ช ผั ก สวนครั ว รั้ วกิ น
ได เปนตน
4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่ เ สื่ อ มโทรมในเขตพื้น ที่รับผิด ชอบขององคก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 14 หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส โดย
บูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ

4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส สมาชิ ก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ผูนําชุมชนกลุมตาง
ๆ ทั้ง 14 หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ มสตรี ฯลฯ กลุ มเด็ ก และ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน

5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส และแหล ง น้ํ า คู
คลอง ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดํ าเนิ น งานตามโครงการ
(กลุมรวมทุกชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัด ตั้ง กลุมพิทัก ษสิ่ง แวดลอ มประจําชุมชน
(กลุมยอยแตละชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทัก ษสิ่ง แวดลอ มประจําชุมชน (กลุมยอ ยแตล ะ
ชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํ า
ความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใ นชุ มชนให มีค วาม
สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเป น สถานที่ อ อกกํ าลั ง กายของประชาชนในชุ มชนและชุ มชนอื่ น ๆ
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดู ง านหมูบาน/ชุมชน หรือ หนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงส
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิ ด กลุ ม อาส าส มั ค ร พิ ทั ก ษ ท รั พ ยากรธรร มชาติ แ ล ะสิ่ ง แวดล อ มในชุ ม ช นเ พิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากขึ้น

โครงการ ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางและปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจในเขตชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากสภาพภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดล อ มในเขตตํ าบลหนองหงส มี ส ภาพเสื่ อ ม
โทรมและมีภูมิทัศ น ไม ร มรื่ น สวยงาม และมี ส ถานที่ไมเ พียง เพื่อ ใหตําบลหนองหงส มีส ถานที่พัก ผอ นหยอ นใจที่
เพียงพอ และมีภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม มีสภาพแวดลอมที่ดี องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึง มี ค วาม
จําเปนจะตองมีการสรางและปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจในพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจที่เพียงพอ
3.2 เพื่อใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด รมรื่นเปนที่พักผอนหยอนใจและปลอดภัย
3.2 เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นที่นาอยู
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
4.1 จัดซื้อไมดอก ไมประดับ ตกแตงสถานที่พักผอนหยอนใจในเขตชุมชนใหรมรื่น สวยงาม
เชิงคุณภาพ
4.2 บริเวณสถานที่พักผอนหยอนใจในเขตชุมชนมีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดหาไมดอก ไมประดับสําหรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
5.3 ดําเนินการตกแตงไมดอก ไมประดับ ตกแตงสถานที่พักผอนหยอนใจในเขตชุมชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ใหความรมรื่น สวยงามของสถานที่พักผอนหยอนใจ
10.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่สถานที่พักผอนหยอนใจในเขตชุมชน

โครงการ ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขตชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากสภาพภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดล อ มในเขตตํ าบลหนองหงส มี ส ภาพเสื่ อ ม
โทรมและมีภูมิทัศนไมรมรื่นสวยงาม เพื่อใหตําบลหนองหงส มีภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม มี ส ภาพแวดลอ มที่ดี
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงมีความจําเปนจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนแหลงทองเที่ ยวในพื้น ที่ใ หดี
ยิ่งขึ้น เพื่อใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด รมรื่นเปนที่พักผอนหยอนใจและปลอดภัย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด รมรื่นเปนที่พักผอนหยอนใจและปลอดภัย
3.2 เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นที่นาอยู
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
4.1 จัดซื้อไมดอก ไมประดับ ตกแตงภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเที่ยวในเขตชุมชนใหรมรื่น สวยงาม
เชิงคุณภาพ
4.2 บริเวณแหลงทองเที่ยวในเขตชุมชนมีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 จัดหาไมดอก ไมประดับสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน
5.3 ดําเนินการตกแตงไมดอก ไมประดับ ตกแตงสถานที่แหลงทองเที่ยวในเขตชุมชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ใหความรมรื่น สวยงามของสถานทีท่ องเที่ยว
10.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่สถานที่แหลงทองเที่ยวในเขตชุมชน

โครงการ ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น จํ านวน 12 ตัน ตอ วัน การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ไดประมาณ 10 ตันตอวัน มีขยะมูลฝอยตกคางจํานวน 2 ตั น ต อ วั น โดยนํ าขยะ
มูลฝอยที่เก็บรวบรวมไปกําจัด ณ 88/1 หมู ที่ 9 ตํ าบลควนกรด อํ าเภอทุง สง จัง หวัด นครศรีธรรมราช และเสี ย
คาใชจายในการกําจัดประมาณ 70,000 บาทตอเดือน โดยพื้นที่ดําเนินการโครงการที่ คั ด เลื อ กเป น ชุ มชนเป าหมาย
มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย ประมาณ 2 ตันตอวัน
ปญหาการจัด การขยะมู ล ฝอยที่เ กิด ขึ้น ในปจจุบัน ประชาชน/เยาวชนขาดจิต สํานึก ยัง ไมมีก าร
คัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ขาดประสิทธิภาพเนื่ อ งจาก
อุปกรณไมมีประสิทธิภาพ หรือขาดบุคลากรในการดําเนินการ การกํ าจั ด มู ล ฝอย ไม มีที่ฝ ง กลบเพี ยงพอ การเทกอง
เกิดปญหารองเรียน เปนตน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีความจําเปนตอ งดําเนิน โครงการเชิง รุก สง เสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง เพื่ อ แก ไขป ญหาการจั ด การขยะมู ล ฝอยในพื้ น ที่ ชุ มชน สถานศึ ก ษา อาคาร
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน ในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส หรื อ เพื่ อ รณรงค / ส ง เสริ มให
ประชาชน/เยาวชน เข ามามี ส วนร วมในการจัด การขยะมูล ฝอย โดยการคัด แยกและจั ด การประเภทขยะมู ล ฝอย
(ขยะอิ น ทรี ย ขยะรี ไซเคิ ล ขยะอั น ตราย ขยะทั่วไป) ที่เ กิด ขึ้น จากแหลง กําเนิด ภายในชุมชนของตนเองได และ
สามารถเปนตนแบบใหแกชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่
3. วัตถุประสงค
1.ใหมีความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ฯลฯ
2.ใหมีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย ขยะรี ไซเคิ ล ขยะอั น ตราย ขยะทั่ วไป เพื่ อ
ลดปริมาณขยะในชุมชนเปาหมาย
3.ใหมีชุมชน/กลุมเปาหมายนํารองในการคัดแยกขยะจากตนทางเพื่อใชเปนตนแบบในการขยายผล
สูชุมชนอื่น ๆ ตอไป
4.ให ชุ มชนต น แบบสามารถลดปริ มาณขยะที่ตอ งนําไปกําจัด ลงไดไมนอ ยกวารอ ยละ 35 ของ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นกอนเริ่มดําเนินโครงการ
4. เปาหมาย
กลุมประชาชนในชุมชน/หมูบาน จํานวน 1,200 คน และจํานวนครัวเรือน 235 ครัวเรือน
ครู/นักเรียน จํานวน 3,000 คน ผูประกอบการรานคา 10 ราย
5. พื้นที่ดําเนินการ

1) จํานวน 1 ชุมชน/หมูบาน จํ านวนครัวเรือนที่เข ารวมโครงการ 235 ครัวเรือน จํานวน
ประชากร 1,257 คน
2) จํานวนสถาบันการศึกษา/โรงเรียน 1 แหง
3) จํานวนสถานประกอบการ 10 แหง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 อบรมใหความรูการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเชิญวิทยากรมาใหความรู
5.3 เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่/ชุมชนใกลเคียง

5.4 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (การคัดแยกขยะมูลฝอย) โดยทําสื่อสิ่งพิมพ,ใบปลิว
5.5 การติดตามประเมินผลโดยจัดทําแบบประเมิน,แบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
180,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
(1) ประชาชนมีความรู และทักษะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะแตละประเภทไดอย างเหมาะสม
(2) ชวยลดปญหาปริมาณขยะ ป ญหาไมมีที่กํ าจัดขยะ และปญหาเกี่ยวกั บสุขภาวะของประชาชนใน
พื้นที่
(3) เกิดชุมชนตนแบบที่สามารถถายทอดความรู และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสูชุมชนอื่นๆ
(4) สภาพแวดลอมในพื้นที่ชุมชนตนแบบมีค วามสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
(5) ลดการทํ าลายทรัพยากรดินในพื้นที่ จากการกํ าจัดขยะดวยวิธีการเผา

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการใชชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกพืชใชน้ํานอย)
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป น โครงการตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูที่ยากจนของราษฎร พร อ มทั้ ง
ไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหน วยงานต างๆ นํ าไปวางแผนปฏิ บัติ ง านให ค วามชวยเหลือ แกไขปญหา
ให กั บราษฎรผู ประสบความทุ ก ข ยาก ด อ ยโอกาสและยากจนตามภู มิภาคตางๆ ทั่วประเทศ โดยเนน ใหผ ลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน ” และขณะเดียวกัน
ก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ จึง เป น
โครงการที่ มุง พั ฒ นาราษฎรผู ยากไร ใ ห มีฐานะ ความเปน อยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อ ยูหางไกล
ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหน า เป น ขั้ น ตอนตามลํ าดั บความ
จําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมั ยใหม ที่เ หมาะสม นอกจากนั้ น ยั ง มุ ง เน น
การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการ
ผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชก ระบวนการแบบมีสวน
รวมของเกษตรกร
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสร างอาชี พ สร างรายได
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ มาประยุ ก ต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค
3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลหนองหงส
3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลหนองหงส
3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง
3.4 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผูที่มีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการการปลูกพืชใชน้ํานอยใหกับผูรวมโครงการ

6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกพืชใชน้ํานอย
10.2 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได
10.3 มีรายไดเพิ่มขึ้น ลดรายจาย เกิดความพอเพียง
10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) ลดการปนเปอนสิ่งสกปรกลงสูทรัพยากรน้ําในพื้นที่จากน้ํ าชะขยะที่ไมไดกํ าจัดอย างเหมาะสม

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
โครงการ ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกดานทั้งรางกาย สังคม จิตใจและปญญา เปนชวงเวลาที่ โ อกาส
ทองของการเรียนรูเปดกวางเต็มที่ ซึ่งเปนชวงเวลาที่สํ าคัญที่ตอ งปลูก ฝง คุณ ธรรมจริยธรรม ซึ่ง ถาเด็ก ปฐมวัยไมได
เรียนรูสิ่ง ตางๆ เหลานี้ในชวงวัยที่เหมาะสม ผานชวงเวลาที่ดีที่สุด ของการเรียนรูเ รื่อ งนั้น ๆ ไปแล ว การพั ฒ นาใน
ภายหลังจะทําไดคอนขางยาก ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวั ยนั้ น ขึ้ น อยู กั บพั ฒ นาการทางสติ ปญญาของ
บุคคลนั้น เด็กที่มีอายุต่ํากวา 8 ป เปนวัยที่จะรับกฎเกณฑและมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิ ด ามารดาและครู ใ นช วง
ปฐมวัยนี้จึงถือไดวาเปนระยะเวลาที่สําคัญที่สุดในการอบรมกลอมเกลาและปลูก ฝ ง ให เ ด็ ก ปฐมวั ยเป น คนดี ครูผูดูแล
เด็ก ผูดูแลเด็ก หรือผูอบรมเลี้ยงดูเด็กตองพัฒนาตนเองใหเปนผูที่ดําเนินชีวิตอยางมี ส ติ และเป ยมด วยความรั ก ความ
เมตตา จัดบรรยากาศที่อบอุนงดงามดวยความรัก ความเมตตาตอสรรพสิ่งและกลมกลืนกับความเปนจริง ในธรรมชาติ
รอบตัว ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ถือวาเปนตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่สําคัญในสถานศึ ก ษา มีบทบาทเปน ทั้ง ผูจัด
ประสบการณการเรียนรู และการเป น แบบอยางที่ดีใ นชีวิต ประจําวั น โดยถือ หลัก การสอนใหรู ทํ าให ดู อยูใ หเ ห็น
นอกจากนี้ ตองดําเนินการประสานความร วมมือ กับบิด ามารดาผูปกครองและบุค คลในชุมชน ทุก ฝายเพื่อ รวมกัน
พัฒนาและสงเสริมเด็กอยางถูกวิธีอันจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาเด็ ก อย างต อ เนื่ อ ง การวางรากฐานที่ดีใ หกับเด็ก
ปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมสรางพลเมืองที่ดีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่อายุตั้งแตแรกเกิดถึ ง ๕ ขวบนั้ น เปน หลัก การที่คํานึง ถึง
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพั ฒ นาเด็ ก ทุ ก ด านตามลํ าดับขั้น ของพัฒ นาการอยาง
สมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเปนภารกิจหนาที่หลักของศูนยพัฒนาเด็ ก เล็ ก ขอองค ก ารบริ หาร
ส วนตํ าบลหนองหงส ที่ ดํ าเนิ น กิ จกรรมสนับสนุน สง เสริมใหมีก ารดําเนิ น การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ยเป น ไปตาม
เจตนารมณของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ยมี ค วามสํ าคั ญอย างยิ่ง ตอ
การวางรากฐานของการพั ฒ นาเด็ ก ให มีคุ ณ ภาพทั้ ง ทางร างกาย อารมณ จิ ต ใจ สั ง คม และสติปญญา มี ค วามรู คู
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคเ พื่อ ใหส ามารถดํารงชีวิต และอยูรวมกับผูอื่น ในสัง คมไดอ ยางมี
ความสุข
การฝกใหเปนเด็กปฐมวัยใหเปนเด็กปฐมวัยเปนเด็กเกง ดี มีสุข การพัฒนาความฉลาดทางสติ ปญญา
และความมีไหวพริบปฏิภาณนั้น ไมสามารถเกิดขึ้นไดเอง นอกเหนือจากหนาที่ ของผู ปกครองในการอบรมเลี้ ยงดู แล
เด็ก จําเปนตองไดรับการสงเสริมจากในหลายดานจากครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ ก ทั้ ง การสั่ ง สอน อบรม เสริ มสร าง
วินัย และการฝกสมาธิ ดังนั้นการฝกสมาธิถือวาเปนการปูพื้นฐานสติปญญาให กั บเด็ ก ปฐมวั ยได เ ป น เป น อย างดี การ
ฝกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไมไดหมายความวาใหครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก หรือผูปกครองให เ ด็ ก ปฐมวั ยมานั่ ง นิ่ ง ๆ

ไมใหกระดุกกระดิกไปไหน แตการฝกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัย คือ การฝกเด็กใหความสนใจหรือจดจอกับสิ่งใดสิ่ ง หนึ่ ง
อยางแนวแนและตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเปนการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเปนระยะเวลานานก็ ได โดยจะ
กอใหเกิดการเรียนรู พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคูกันไป แตในวัยเด็ก การจะใหเด็กปฐมวัยมาสนใจกั บสิ่ ง ใด
สิ่งหนึ่งเปนระยะเวลานานๆ คงไมใชเรื่องงายๆ เนื่องจากทุก สิ่ง ทุก อยางสาหรับเขายัง ดูใ หมและมีค วามนาสนใจอยู
เต็มไปหมด เด็กปฐมวัยจึงสนใจอยู กั บสิ่ ง หนึ่ ง ได ไม น าน จึง ทาใหธรรมชาติของเด็ก ๆ จะถูก เขาใจวาไมช อบอยูน่ิง
สนใจกับสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ดังนั้นการที่จะเริ่มปูพื้นฐานดานสมาธิ จะชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีจิตใจจดจ อ กั บสิ่ ง ใด
สิ่งหนึ่งนานๆ เพื่อใหเรียนรูอยางเต็มที่ เพื่อพัฒนาสูทักษะดานอื่น ๆ ตอไป ผลพลอยไดจะทําใหเด็ก ปฐมวัยเปน เด็ก ที่
มีวินัย มุงมั่นทําอะไรใหเสร็จเปนอยาง ๆ ไมทําอะไรซ้ําซอน
ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารส วนตํ าบลหนองหงส จึง เห็น ความสําคั ญในการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคแกเด็กปฐมวัย จึง จัด ทําโครงการปลูก ฝง คุณ ธรรจริ ยธรรม
ใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขึ้น เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวั ยมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค
รวมทั้งมีจิตใจที่ดีงามตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวั ย พุทธศัก ราช ๒๕๔๖ โดยมีค รูผูดูแลเด็ก ผูดูแล
เด็กและผูปกครองเป น ต น แบบและทํ าหน าที่ขัด เกลาดานคุณ ธรรม จริยธรรมและคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค โดย
มุงเนนใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเหมาะสมตามพั ฒ นาการแห ง วั ย และ
อยางเต็มศักยภาพ
3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในศูน ยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช ๒๕๔๖
๓.๒ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในศูน ยพัฒนาเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะพื้นฐาน
สําหรับเด็กปฐมวั ย ๘ ประการ
๓.๓ เพื่อสงเสริมการฝกสมาธิใหเด็กไดมีความพรอมในการเรียนรูตามพัฒนาการแหงวั ย โดยใชเกม
การศึกษาเปนตั วชวยฝกสมาธิ และมีการใชบทเพลงสวดมนตเปนตัวชวยใหจิตใจออนโยนเปนสมาธิ มากขึ้น
๓.๔ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความเขาใจในหลักปฏิบัติก ารศีล ๕ จากนิ ทานคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
3.1 ดานปริมาณ
๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน จํานวน ๕๐ คน
๓.๑.๒ ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ผูปฏิบัติหนาที่ผูดูแลเด็กและเจ าหนาที่ที่
เกี่ยวของ จํานวน ๔ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
6.2 ชี้แจงผูปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูน ยพัฒนาเด็กเล็กถึงแนวทางการดําเนินงาน

6.3 ดําเนินงานโครงการ
6.๓.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.๓.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
6.๓.๓ ประสานถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.๓.๔ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
6.๓.๕ จัดซื้อและจัดเตรียมสื่ออุปกรณตาง ๆ
6.๓.๖ ดําเนินการตามโครงการ
6.๓.๗ สรุป – ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒ นาเด็ ก เล็ ก มี คุ ณ ธรรม จริยธรรมและคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงคต าม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
๑๐.๒ เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณ ธรรมพื้น ฐานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ๘ ประการ
๑๐.๓ เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการเรียนรูตามพัฒนาการแหงวัย และเต็มตามศัก ยภาพเพื่อ พัฒ นาดาน
สติปญญา อารมณ จิตใจและสังคม อยางรอบดาน
๑๐.๔ เด็กปฐมวั ยมี ค วามรู ความเขาใจในขอ ปฏิบัติต ามหลัก ศีล ๕ ในระดับพื้น ฐานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ตามพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย อันจะเปนการพื้นฐานในการพัฒนาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่จาเปนสาหรับเด็กปฐมวัยตอไป
๑๐.๕ เด็กปฐมวัยมีความเขาใจในหลักปฏิบัติศีล ๕ สาหรับเด็กปฐมวั ย และสามารถสื่ อ ความหมาย
จับคูภาพที่สื่อความหมายตรงกับหลักศีล ๕ อยางงาย ๆ ได
๑๐.๖ ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก และผูปกครองของเด็กปฐมวัย ไดตระหนัก ในสง เสริมความรู ความ
เขาใจ ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จําเปนแกเด็กปฐมวัย
๑๐.๗ เด็กปฐมวัยไดใชกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเ พื่อ พัฒ นาดานรางกาย กลามเนื้อ มัด ใหญ และ
กลามเนื้อมัดเล็กใหแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน
๑๐.๘ เด็กปฐมวัยไดใชกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ใ นการพั ฒ นาด านอารมณ จิต ใจและสัง คม และ
ลักษณะนิสัยที่ดีในการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนตอไป
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต

โครงการ ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กเยาวชนและประชาชน(ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน)2.
หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมี ค วามหลากหลาย
มากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่ง มาจากสภาพแวดล อ มและเปลี่ ยนแปลงไปตามกระแสการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดนและปญหาการขาดคุณธรรมจริ ยธรรมของคนในสั ง คม ยัง สง ผลถึง
เด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่ง
ทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะตานทานกับปญหาตองขาดความมั่นคงจนเกิ ด ป ญหาต างๆ
ของสังคมตามมารวมทั้งความขัดแยงทางการเมืองในระดับชาติซึ่งไดขยายสูชุมชนทั้งในเมืองและชนบทซึ่ ง เห็ น ได จาก
การสนทนากลุมยอยๆ แบบไมเปนทางการในชุมชนและเมื่อความขัดแยงขยายสูชุมชน ประชาชนทุก ระดับควรเขามา
มี ส วนร วมในการขจั ด ความขั ด แย ง ที่ มีค วามเห็น ต างกัน โดยการสง เสริมการมีสวนรวมในการเสริมสรางความ
ปรองดองสมานฉันท ในชุมชน ภายใตนโยบายการสรางความปรองดองสมานฉั น ท ของคนในชาติ โ ดยมุ ง เน น ส ง เสริม
ใหชุมชนเกิดสมานฉันทดวยวัฒนธรรมสันติวิธีที่ยึดหลักความเป น กลางและการมี ส วนร วมของทุ ก ภาคส วน เพื่ อ ลด
ความขั ด แย ง ความแตกแยกในเชิ ง ความคิ ด โดยเน น การเคารพและยอมรั บความเห็ น ของทุ ก ฝ าย วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม อันจะนํามาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความสงบสุ ขของสั ง คมของพื้น ที่อ ยางแทจริง โดยการรวมกัน
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นําไปสงเสริมกระบวนการสรางความปรองดองสมานฉันท
คณะผู บริ หารองค ก ารบริ หารส วนตําบลหนองหงส จึง มีแนวคิด ในการแกไขปญหาดัง กลาวคื อ
จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิ ด สมาธิ และสติ ปญญา โดยเฉพาะอย าง
ยิ่งการฝกปฏิบัติธรรมในกลุ มเด็ ก เยาวชน ประชาชน ซึ่ ง จะชวยทําให เกิด วินัย ความสามัค คีและมี จริ ยธรรม
คุณธรรม ซึ่งจะทําใหพื้นฐานทางจิต ใจอยู ใ นกรอบคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ยอ มสง ผลต อ พฤติ ก รรม และสามารถ
แกปญหาสังคมได
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดและเพื่อเสริมสร างจริ ยธรรม
คุณธรรม(ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน) ใหเกิดความรักสามัคคีมคี วามปรองดองสมานฉั น ทอ งคก ารบริหารสวนตําบล
หนองหงส ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งตามพระราชบั ญญั ติ ส ภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม สวนที่ ๓ ไดกําหนดอํานาจหน าที่ ขององค ก าร
บริหารสวนตําบลมาตรา ๖๖ มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจสังคม และวั ฒ นธรรมและมาตรา
๖๗(๕) องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่สงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงไดจัดทําโครงการอบรมจริ ยธรรม
คุณธรรมเพื่ออบรมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตตําบลหนองหงส
3. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อนําพุทธธรรมไปสูการปฏิบัติจริงโดยมุงเนน ความมีวินัย จิต สํานึก ความเปน ไทย ตอ ตาน
การทุจริตคอรรัปชันและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

๒.๒ เพื่ อ เสริ มสร างวิ นั ย ความรัก ความสามัค คี ความปรองดองสมานฉั น ทใ หเ กิด แกเ ด็ก และ
เยาวชนประชาชน
๒.๓ เพื่อปลูกฝง/สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงคใ หเ ด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
๓. เปาหมาย
๓.๑ เป าหมายเชิงปริมาณ
- ผูเขารับการอบรม จํ านวน ๔๐ คน
๓.๒ เป าหมายเชิงคุณภาพ
- ผูที่เข ารับการอบรมคุณ ธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค
- ผูที่เขารับการอบรมมีความใกลชิดศรัทธาในกิจกรรมทางศาสนาและสามารถนํ าความรู
มาใชในการดําเนินชีวิตได
5. พื้นที่ดําเนินการ
เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.๑ คณะผูบริการทองถิ่นและกรรมการศูนยเครือข ายประชุมวางแผนการดํ าเนินงาน
6.๒ จัดตั้งกรรมการและจัด ทําโครงการ
6.๓ ประสานสถานที่ และคณะวิทยากร
6.4 ดํ าเนินการตามโครงการโดยดําเนินการอบรมเด็กและเยาวชน
6.5 ติดตามและประเมินผล
6.6 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
งานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑0.๑ ผูเขารับการอบรมนําพุ ทธธรรมไปสูการปฏิ บัติจริง โดยมุงเนนความมี วินัย จิตสํานึกความ
เปนไทย ตอต านการทุจริตคอรรัปชัน และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย
๑0.๒ ผูเขารับการอบรมเกิดความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท และมีวินัย
๑0.๓ ผูเขารับการอบรมมีคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจติ สาธารณะ

โครงการ ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการเรียนรูและมีจิตสํานึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากปจจุบันเด็กไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ด าน ที่ ทําให เ กิ ด ป ญหาเช น ผลกระทบด าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ไมเห็นความสําคัญของการศึ ก ษา สนใจแต วัต ถุ
นิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กรูจักความพอเพียง ปลู ก ฝ ง
อบรม บ มเพาะให เ ด็ ก มี ค วามสมดุ ล ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดลอ ม และวัฒ นธรรม โดยนําหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กรูจักการใชชีวิตไดอย างสมดุ ล ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยง เห็ น คุ ณ ค า
ของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึก รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม และเห็ น คุ ณ ค า
ของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึ ง ได
จัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กตําบลหนองหงส (กิจกรรมสงเสริมการเรี ยนรู ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง)
ขึ้น เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็ก เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก สามารถใช ชี วิต ได
อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรต างๆ รู จัก อยู ร วมกั บผู อื่ น รู จัก
เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย
อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุ ทธศั ก ราช 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มี อํ านาจหน าที่ ใ นการพั ฒ นาตํ าบล
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบัง คับแหง กฎหมาย องคก ารบริหารสวนตําบลมี
หนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สง เสริ มการพั ฒ นา
สตรี เด็ ก เยาวชน ผู สู ง อายุ และผู พิ ก าร พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอํานาจใหแกอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองค ก ารบริ หารส วนตํ าบล มี อํ านาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดั ง นี้ (9) จั ด การศึ ก ษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอ ยโอกาส และพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ ต อ งการพั ฒ นาคน
ไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ส ง เสริ มและปลู ก ฝ ง ใหเ ด็ก นํ าแนวคิด ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ นการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันได

3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กสามารถใชชีวิตไดอย างสมดุ ล ท ามกลางการเปลี่ ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบ ง ป น และรู จัก อยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ในตําบลหนองหงส จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เห็ น
คุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนไมแดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเกิดผล
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาปา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
7. งบประมาณดําเนินการ
150,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
10.2 เด็กมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอ ย างสมดุ ล ท ามกลางการเปลี่ ยนแปลงต างๆ ที่
เกิดขึ้นได
10.3 เด็กเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบ ง ป น และรู จัก อยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข

โครงการ ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชนในการปลูกฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสัง คมอยางรุน แรงและฝง รากลึก เปน ปญหาที่
สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสั ง คมต อ งมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก รู ปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง
(ฉบั บที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก ารบริหารสวนตํ าบล มีอํานาจหนาที่ใ นการพัฒ นาตําบลทั้ง ในดา น
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตอ งทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม และ (6) ส ง เสริ มการพั ฒ นาสตรี เด็ ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบั ญญั ติกําหนดแผนและขั้น ตอนกระจายอํานาจใหแกอ งคก รปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริ หารส วนตํ าบล มี อํ านาจและหน าที่ ใ นการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท อ งถิ่ น ของตนเอง ดั ง นี้ (9) จั ด การศึ ก ษา (10)
การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอ ยโอกาส และพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ ต อ งการพั ฒ นาคนไทยให
เป น คนที่ ส มบู ร ณ ทั้ง ด า นร างกาย จิ ต ใจ อารมณ สัง คมและสติปญ ญา ความรู มีคุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตอ งสง เสริมการดําเนิน งานและ
จัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึ ง ได จัด โครงการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองหงสขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูก ต อ งซึ่ ง จะ
เปนรากฐานที่สําคัญ ที่ทําใหเ ด็ ก และเยาวชนเติบโตขึ้น เปน พลเมือ งที่มีคุณ ภาพ และเปน การปอ งกัน แกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชันที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึ ด
มั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมค ดโกง มี จิต สาธารณะ มี จิต สํ านึ ก เพื่ อ
สวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสี ยสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริ มและปลู ก ฝง ใหเ ด็ก และเยาวชนเปน คนดีมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีค วามซื่อ สัต ย
สุจริต
3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร รั ปชั น และการ
โกงทุกรูปแบบ

3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสี ยสละประโยชนสวนตน เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลหนองหงส จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู สามารถแยกแยะถู ก ผิ ด ชั่ ว ดี สามารถนํ า ความรู
ประสบการณที่ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
7. งบประมาณดําเนินการ
150,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติ ก รรมทุ จริ ต คอร รั ปชั น และการโกงทุ ก
รูปแบบ
10.3 เด็ ก และเยาวชนมี จิต สาธารณะ และพร อ มที่ จะเสียสละประโยชน สวนตน เพื่อ รัก ษา
ประโยชนสวนรวม

โครงการ ลําดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมการเรียนรูและมีจิตสํานึกการปฏิบัติต ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชน
และประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
เนื่องจากป จจุ บัน เด็ ก และเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทําใหเ กิด ปญหาเชน
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทย
ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่ ง ก อ ใหเ กิด ผลเสียตอ อนาคตของชาติ
ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลู ก ฝ ง อบรม บ มเพาะให เ ด็ ก และเยาวชนมี ค วามสมดุ ล ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาถ ายทอด เพื่ อ ให เ ด็ ก และ
เยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรั พ ยากรต างๆ รู จัก อยู ร วมกั บ
ผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเป น ไทย
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พิจารณาเห็นความสําคั ญของเด็ ก และเยาวชนซึ่ ง เป น อนาคต
ของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองหงส (กิจกรรมสง เสริมการเรียนรู
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงให กั บเด็ ก และเยาวชน เป น การสร าง
ภูมคิ ุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ ยนแปลงต างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มี จิต สํ านึ ก รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม และ
เห็ น คุ ณ ค า ของวั ฒ นธรรม ค านิ ยมความเป น ไทยตามพระราชบั ญญัติส ภาตําบลและองคก ารบริหารสวนตําบล
พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค ก ารบริ หารส วนตํ าบล มี อํ านาจ
หนาที่ในการพั ฒ นาตํ าบลทั้ ง ในด านเศรษฐกิจ สัง คมและวัฒ นธรรม และมาตรา 67 ภายใตบัง คับแหง กฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริ มการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม
และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมื อ งพั ทยา และองค ก ารบริ หารส วน
ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ ประโยชน ของประชาชนในท อ งถิ่ น ของตนเอง
ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอ ยโอกาส
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6
ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สั ง คมและสติ ปญญา ความรู มี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนํ าแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช ใ นการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได

3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใช ชี วิต ได อ ย างสมดุ ล ท ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟ อ เผื่ อ แผ และแบ ง ป น
และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตําบลหนองหงส จํานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิต แบบพอเพี ยง ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดําเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
7. งบประมาณดําเนินการ
150,000 บาท
8. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็ ก และเยาวชนสามารถนํ าแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช ใ นการดํ าเนิ น
ชีวิตประจําวันได
10.2 เด็ ก และเยาวชนมี ภู มิคุ ม กั น ทางสั ง คม สามารถใช ชี วิ ต ได อ ย า งสมดุ ล ท า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ และแบ ง ป น และรู จัก อยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบ ริหาร
กิจกรรม ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจํ านงตอตานการทุ จริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุ จริ ต มาแล ว
3 ฉบับ ป จจุ บัน ที่ ใ ช อ ยู เ ป น ฉบั บที่ 3 เริ่ มจากป พ.ศ. 2560 จนถึ ง ป พ.ศ. 2564 ซึ่ ง มุง สูก ารเปน ประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไม เ พิ ก เฉยต อ การทุ จริ ต ทุ ก รู ปแบบ โดยได รั บความ
ร วมมื อ จากฝ ายการเมื อ ง หน วยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทัก ษรัก ษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปร ง ใสทั ด เที ยมนานาอารยประเทศ โดยกํ าหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยได รั บการประเมิ น ดั ช นี
การรั บรู ก ารทุ จริ ต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอ ยกวารอ ยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่ ง การที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้ น เจ าหน าที่ ของรั ฐและประชาชน
ตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยู ใ นป จจุบัน ไมใ ชตําแหนง หนาที่ใ นทางทุจริต ประพฤติมิช อบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption Perception Index : CPI)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใต โ ครงสร างการจั ด ระเบี ยบบริ หารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหนึ่ ง ใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย เป น หน วยงานหลั ก ในการจั ด ทํ าบริ ก ารสาธารณะและกิ จกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเ กิ ด ความยั่ ง ยื น รั ฐจะต อ ง
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน
ทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลั ก ในการจั ด ทํ าบริ ก ารสาธารณะ รวมทั้ ง มี ส วน

รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกํากับดูแลองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น จะทําไดเ ทาที่จําเปน
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป น เรื่ อ งที่ มีคํ าครหา ที่ ได ส ร าง
ความขมขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่ ง หากพิ จารณาจํ านวนขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่ อ สั ต ย สุ จริ ต
ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากัน ไปแล ว เรื่ อ งในทํ านองเดี ยวกั น นี้ ก็ ส ามารถ
เกิดขึ้นกับคนทํางานในหน วยงานราชการอื่ น ไดเ ชน เดียวกัน เพียงแตค นทํางานในองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น มี
จํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึง มีโ อกาสหรือ ความเปน ไปไดสูง ที่ค นทํางานในทอ งถิ่น
อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่ค นทํ างานในท อ งถิ่ น จะใช
อํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอื่ น และมู ล ค าของความเสี ยหาย
ของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุ ลี ของความเสี ยหายที่ เ กิ ด จาก
การทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทอ งถิ่ น ต อ งแสดงเจตจํ านงทางการเมื อ งใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัด ทําแผนปฏิบัติก ารปอ งกัน การทุจริต สง เสริมใหอ งคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริ หารราชการตามหลั ก การบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปอ งกั น การทุ จริ ต
ขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจํ านงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอ ย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอต านการทุจริต ของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิ บัติการปองกันการทุจริต ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประกาศเจตจํ านงทางการเมืองในการตอตานการทุ จริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
หนองหงส
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ
6.3 จัดตั้งคณะทํ างานการจัด ทําแผนปฏิบัติก ารปองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทํ าแผนปฏิบัติการปองกันการทุ จริต
6.5 จัดทํ าแผนปฏิ บัติการปองกันการทุจริต

6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุ จริต
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตังชีว้ ัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจํ านงการตอตานการทุจริต ของผูบริหาร อย างนอย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจํานงการตอต านการทุจริต ของผูบริหารตอสาธารณะชน
อยางนอย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิ บัติการปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
4 ป จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสได
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตัง้ โยกยาย โอน เลื่ อนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
มาตรการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนบุ ค ลากรที่ มี
ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหมีศัก ยภาพ โดย
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององค ก รจะบรรลุ ผ ลได ต อ งเริ่ มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานให มีคุ ณ ภาพ จะต อ งมี มาตรฐานในการทํ างานที่ เ ป น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒ นาระบบบริ หาร
ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการให บริ ก ารที่ เ ป น ธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป
เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลัก เกณฑ และวิ ธีก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดใหก ารบริหารกิจการบานเมือ งที่ดีนั้น ตอ งกอ ใหเ กิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ ตอ ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด ความคุมคาในเชิง ภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเปนการส ง เสริ มการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริหารงานบุค คลใหมีประสิทธิภาพ เปน ไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มี ค วามโปรง ใส และตรวจสอบการทํางานได จึง ไดจัด ใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติง านบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติง านดานบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุ คคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพได
คนดี คนเกงเขามาทํ างาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทํามาตรการด านการบริหารบุ คคลขององคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส
จํานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกย าย โอนเลื่อน
ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิ บัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิ บาล
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส
10. ตังชีว้ ัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดําเนินงานด านบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
จํานวน 1 มาตรการ
- เจาหน าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิ บัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล
10.2 ผลลัพธ
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบล
หนองหงสไมนอยกวา 90 %
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลไมต่ํากว าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความโปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริตของเจาหน าที่ได

กิจกรรม ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงิ น เดื อ น เป น กระบวนการหนึ่ ง ของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการให ร างวั ล เป น แรงจู ง ใจให ผู ปฏิ บัติ ง านเกิ ด แรงกระตุ น ในการพั ฒ นา
ผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี ค วามชอบหรื อ การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช ดุ ล พิ นิ จ
ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิ บัติ ร าชการของผู ใ ต บัง คั บบั ญชา ประกอบกั บประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ ค คลขององค ก าร
บริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหน ายกองคก ารบริหารสวนตําบล แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงิ น เดื อ นข าราชการองคก ารบริหารสวนตําบล ดวยเหตุผ ลนี้เ องจึง เปน ที่มาของ
กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลด านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการของข าราชการองค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนประธานกรรมการ และหั วหน า
สวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ที่รับผิด ชอบงานการเจาหนาที่เ ปน
เลขานุการ
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อ นข าราชการองคก ารบริหารสวนตําบลหนอง
หงสโดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการองค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงสที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการของข าราชการองค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่ อ กลั่ น กรองการประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการที่ผูบัง คับบัญชาไดพิจารณาไวโ ดย
เจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริ มนผลการปฏิบัติราชการ

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิ บัติ ร าชการของข าราชการองค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการให แก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6.5 คณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข าราชการองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเสนอมา โดยใชหลัก เกณฑต ามที่กําหนดไวใ น
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส วนตํ าบล จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช เรื่ อ ง หลัก เกณฑและเงื่อ นไขเกี่ยวกั บการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป สํ านักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจั ด หาพั สดุ การใช ป ระโยชน
ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบีย บ กฎเกณฑที่เ กี่ย วของอยาง
เครงครัด
กิจกรรม ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
เปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคการบริหารส วนตํ าบลหนอง
หงส จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จัด ทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ ายให ค วามรู ค วามเข าใจในการปฏิ บัติ ทําใหเ กิด ความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอ ผิด พลาดในการเบิก
จ า ยเงิ น ตามข อ บั ญ ญั ติ ง บปร ะมาณรายจ า ยประจํ า ป แล ะดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนของระเบี ย บประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จะต อ ง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มี ค วามรู ค วามเข าใจในการปฏิ บัติ ต ามระเบี ยบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
จั ด ทํ าทะเบี ยนคุ มเงิ น รายจ ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีค วามรูค วามเขาใจในการปฏิบัติต ามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเป น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

กิจกรรม ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ านเมื อ งที่ ดี ซึ่ ง กํ าหนดให มีก าร
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิ จของรั ฐ และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บประชาชน
และการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
4.2 เจาหน าที่ผูปฏิ บัติงานด านพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีก ารจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ างให มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบ ริก ารสาธารณะ/บริก ารประชาชน เพื่อ ใหเ กิด ความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
โครงการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพรขอมูลข าวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองคการบริหารส วนตํ าบลหนองหงส มีฐานะเปน นิติบุค คล มีอํานาจหนาที่ใ นการจัด ทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานต างๆ ตามภารกิ จและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหน าที่ และกฎหมายที่ กํ าหนดไว ดั ง นั้ น การที่อ งค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงสจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูง สุด แกประชาชน จะตอ งบริหารงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให เ ป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ส ภาตํ าบลและองค ก ารบริ หารส วนตํ าบล พ.ศ.2537 แก ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดใหก ารปฏิบัติง านตามอํานาจหนาที่ขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมื อ งที่ ดี และให คํ านึ ง ถึ ง การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จั ด จ าง และการเป ด เผยข อ มู ล ข าวสาร ประกอบกั บมาตรา 70 ที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล จะตองเปดเผยขอมูลและขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบ ทั้งนี้ ตามพระราชบั ญญั ติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจ าง ให ส วนราชการดํ าเนิ น การโดยเป ด เผยและเที่ ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุ ณ ภาพ วั ต ถุ ประสงค ที่จะใช ราคา และประโยชน
ระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปน ไปอยางโปรง ใส
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูง สุด แกประชาชนในทอ งถิ่น จึง มีค วามจําเปน ตอ งจัด โครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ ยวกั บการจั ด ซื้ อ – จั ด จ าง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนได รั บทราบขอ มูล ขาวสารเกี่ยวกับการจัด ซื้อ – จั ด จ างตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัด จ าง ตามแผนงาน/โครงการต างๆ ขององคก ารบริหารสวนตําบล
หนองหงส ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองส วนท อ งถิ่ น พ.ศ. 2535

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพัน ธ หนัง สือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และชุมชนตางๆ
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธ ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองหงส ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หน วยงานราชการเปนตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจั ด ซื้ อ จั ด จ างไม น อ ยกว าร อ ยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได

โครงการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดเก็บขอมูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส มี หน าที่ ใ นการจั ด ทํ าบริ ก ารสาธารณะให แก ประชาชนใน
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบั ญญั ติ ส ภาตํ าบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 6) พ.ศ.2552 และหน าที่ ต ามพระราชบั ญญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจใหแกอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื่น ตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส และในการปฏิบัติหนาที่นั้น ตอ งเปน ไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนร วมของประชาชนในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาองคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส การจัดทํางบประมาณการจั ด ซื้ อ จั ด จ าง การตรวจสอบ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบัง คั บ จากภารกิ จหน าที่ ใ นการจั ด ทํ าบริ ก ารสารธารณะ
ใหแกประชาชนในเขตตําบล นั้น องคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงสใ นฐานะผูใ หบริก ารก็จะไมทราบวาภารกิจที่
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูง สุด แกประชาชนมากนอ ยเพียงใด การใหบริก ารมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึ ง ต อ งมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อให เ ป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ส ภาตํ าบลและองคก ารบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดใหก ารปฏิบัติง านตามหนาที่ขององคก ารบริหารสวน
ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมี ส วนร วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎี ก าว า
ด วยหลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารบริ ห ารกิ จการบานเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหก ารบริห ารกิจการ
บานเมืองที่ดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความต อ งการ เพื่ อ
คุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจาง อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปร ง ใสในการ
ใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเ กิด ความ
พึงพอใจ
3.2 เพื่ อ เป น การสร างจิ ต สํานึ ก ความตระหนั ก ใหแกบุค ลากรผูใ หบริก าร ปฏิ บัติหนาที่ใ นการ
ใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรั ฐที่ มีก ารสอนในระดั บปริ ญญาตรี ขึ้น ไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
จํานวน 1 ครั้ง ตอป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐในเขตพื้ น ที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงสต าม
รูปแบบที่กําหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสทราบ
6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิ ก จ า ยตามงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป แผนง านบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม เ ข าลั ก ษณะรายจ ายหมวดอื่ น ๆ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ 30,000 บาท/ป
9. ผูรับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริ หารงานขององคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส จํานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้ น ตอนและระยะเวลาการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
รายละเอียดที่เกีย่ วข อ งในแต ละขั้ น ตอน เปด เผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือ ขายสารสนเทศขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรม ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กํ าหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลั ก เกณฑ เ กี่ ยวกั บ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต อ งการของประชาชน ตลอดจนจั ด ให มี
การรับฟงและสํารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนผูรับบริก าร เพื่อ ปรับปรุง การบริหารงานใหส อดคลอ งกับความ
ตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ มีก ารบริ หาร
จัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น
เพื่ อ ให ก ารประเมิ น บริ หารจัด การบานเมือ งที่ดี เ ปน ไปดวยความเรียบรอ ยเกิด ประโยชนสุขต อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิ บัติ ง านและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมิ น ไมต่ํากวาปที่ผานมา องค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทําโครงการปรั บปรุ ง กระบวนการทํ างานหรื อ ลดขั้ น ตอนการทํ างานหรื อ การ
บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจั ด การที่ ดี ขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายเปนสํ าคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหสั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลหนองหงส
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุ มัติ และการปฏิ บัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส อําเภอหนองหงส จังหวัดศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส ตอ งปฏิบัติ
ปรับปรุ ง ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บริก ารที่ส ามารถปฏิบัติไดจริง และพิจารณางานในภารกิจวาเรื่อ งใดที่
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุ ญาต การอนุ มัติ หรื อ การปฏิ บัติ ร าชการใดๆ
ใหแกผูใตบังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บัติ ร าชการ และประกาศกระบวนงานบริ ก าร
ประชาชนที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมอบอํานาจใหรองนายกองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอ มทั้ง จัด ทําแผนภูมิแสดงขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรี ยนหรื อ มี ก ารสอบถามจากภาคประชาชน และนํ าผลดั ง กล าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิด เห็น และอุปสรรคตางๆ ใหน ายกเทศมนตรีและผูบริหาร
ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริ ก าร และมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัตริ าชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทํ าให ภ าพลั ก ษณ ของเทศบาลตํ าบลเขาพระงามเปลี่ ยนไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น และทํ าให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น

โครงการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติร าชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ ง
เปนกฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่ อ วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว วา “การบริ หาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ มค า
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติง าน การลดภารกิจและยุบเลิก หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต อ งการของประชาชน” และเพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การ
ดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิ ศ ทางและแนวทางการบริ หารราชการดั ง กล าว จึ ง ได มีก ารประกาศใช พ ระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 โดยกํ าหนดให อ งค ก รปกครองส วน
ท อ งถิ่ น จั ด ทํ าหลั ก เกณฑ ก ารบริ หารกิ จการบ า นเมื อ งที่ ดี ต ามแนวทางพระราชกฤษฎี ก านี้ โดยอย างน อ ยต อ งมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต อ ความต อ งการของ
ประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น รูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติง านตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเป น งานบริ ก ารแบบหนึ่ ง
ของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํ างาน
เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริก ารแลวเกิด ความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็ วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึ ง และแก ไขป ญหาต างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความต อ งการของประชาชน รั บรู ส ภาพป ญหาและแก ไขป ญหาที่
เกิดขึ้นได
3.3 เพื่ อ ปรั บทั ศ นคติ วิ ธีคิด วิ ธีก ารทํางานของบุค ลากรใหคํา นึง ถึง ผลลัพ ธใ นดานการบริก าร
ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ
3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริ ก ารสาธารณะที่ ชั ด เจน มี ค วามโปร ง ใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และผู ที่มาติ ด ต อ ราชการกั บองค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส

5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จั ด ทํ าประกาศกระบวนงานบริ ก ารปรั บลดระยะเวลาการปฏิ บัติ ร าชการและประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พร อ มตั วอย างการกรอกแบบฟอร มทุ ก งาน
บริการ
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจั ด ให มีก ารให บริ ก ารแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให บริ ก าร เพื่ อ นํ าจุ ด บกพร อ ง
ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริก ารให ดี ยิ่ง ขึ้ น อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผลตอไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง กองชาง สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึ ง ผลลั พ ธ ในด านการบริ ก ารประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ ชั ด เจน มี ค วามโปร ง ใสสามารถวั ด ผล
การดําเนินงานได

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ปฏิบัติร าชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุ ญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคก รนั้น
ก็ เ พื่ อ เป น การช วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพของการปฏิบัติง านใหเ กิด ความคลอ งตัว รวดเร็ ว ซึ่ง การพิจ ารณาเลือ ก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใ ตบัง คับบัญชา จะพิจารณาถึง ความสําคัญ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่ อ ให
การบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเ ขากับสภาพสัง คมและทัน ตอ สถานการณที่
การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรั ฐ ความมี ประสิ ทธิ ภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติ ง าน การกระจายอํ านาจการตั ด สิ น ใจ การอํ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้ง นี้ตอ งมีผูรับผิด ชอบตอ ผลของงานซึ่ง เปน หลัก การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ภายใตกรอบอํานาจหน าที่ ต ามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
4. เปาหมาย
คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส รององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
หรือหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุ มัติ อนุ ญาต สั่ ง การ แต ง ตั้ ง มอบหมาย คณะผู บริ หาร
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวั ด หรื อ หั วหน าส วนราชการ เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส รององคก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส หรือหัวหนาสวนราชการ ที่ไดรับมอบหมายทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิ บัติ ง านเกิ ด ความคล อ งตั วและรวดเร็ ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจัก ษ
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิ ง เศรษฐกิ จแบบทุ น นิ ยม
ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่ อ งการทุ จริ ต
ทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีที่ยืนในสังคม สรางแบบอย างที่ ดี แก ค นรุ น หลั ง องคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส จึง จั ด ให มีก ารยกย อ ง เชิ ด ชูเ ผยแพร ประชาสัมพัน ธและมอบรางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณ แก
ผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่อ งจากความดี และคุ ณ ธรรม
เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนได มีแบบอย างที่ ดี อั น
เปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป น แบบอยางที่ดีจํานวนไมนอ ย
กวา 3 คน/ป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิด ชูเ กียรติหนวยงาน/บุค คล ที่ประพฤติปฏิบัติต นให
เปนที่ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เว็ บไซต อ งค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส สื่อสังคม (Social Media) เปนตน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนหนวยงาน/บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
กิจกรรม ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ แกคณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีพื้น ที่รับผิด ชอบจํานวน
มีพื้นที่ทั้งหมด 40.12 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 25,074 ไร ประกอบดวย 14 หมูบาน มีประชากรจํ านวน
ทั้งหมด 10,958 คน จํานวนครัวเรือ นทั้ ง หมด 4,152 ครั วเรื อ น ในการบริ หารงานขององค ก ารบริ หารส วน
ตําบลหนองหงสมุงสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่น ไดเ ขามามีสวนรวมในการพัฒ นางานและแกไขปญหาไดต รงกับ
ความตองการของประชาชนมากที่สุด
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่
6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตํ าบล ตอ งเปน ไป
เพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชหลั ก การบริหารกิจการบานเมือ งทีดีและคํานึง ถึง การมีสวนรวมของประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา
16 (16) กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น ประกอบกั บมี
หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2530 มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่จะให มี
คณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาที่ในการประสานงานกั บองค ก ารบริ หาร
สวนตําบล และหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกขสุขของพี่นองประชาชนในชุมชน
เนื่องจากคณะกรรมการชุ มชนที่มาจากการเลือ กตั้ง จากประชาชนในแตล ะชุมชนตางอุทิศ เวลา
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาที่โดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมี แนวทางในการปฏิบัติง านใหส อดคลอ ง
กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริ หารราชการเพื่ อ ป อ งกั น การทุ จริ ต ใน
การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติต นใหเ ปน ที่ประจัก ษ โดยการยกยอ งเชิด ชู
เกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติ ที่ใ ห ค วามช วยเหลื อ กิ จการสาธารณะของ
ทองถิ่น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึง ไดจัด ใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณ แก
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศ เวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บัติ หน าที่ เ ป น
กรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง
3.2 เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป น ประโยชน ต อ สั ง คมให มี
ขวัญและกําลังใจ
4. เปาหมาย

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิ บัติ หน าที่ จนครบ
วาระการดํารงตําแหนง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 4 ป ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100
10.2 ผลลัพธ
- คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถิ่น

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิ จพอเพี ยง เป น ปรัช ญาที่พ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพ ระราชดํารัส ชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้ง แตกอ นวิก ฤติก ารณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํ ารงอยู ได อ ย างมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต ก ระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริ โ ภคโดยอาศั ย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พื ช ใช ส อย
ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโ ภคและจําหนาย ทําใหตอ งใชทรัพ ยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิ ต สู ง ขึ้ น ประกอบกับเกิด วิก ฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอ งหัน กลับมาทํา
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลู ก ผั ก สวนครั วรั้ วกิ น ได จึง เป น อี ก
แนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใช พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ให เ กิ ด ประโยชน ปลอดภั ย
จากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอ มของบริเ วณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใช
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้ อ จากตลาด และเหลื อ จากการบริ โ ภคในครั วเรื อ น
สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดเ ห็น ความสําคัญของการสง เสริมการดําเนิน ชีวิต ตามหลัก
เศรษฐกิ จพอเพี ย งเริ่ มจากการดํ าเนิ น ชี วิต ในครั วเรื อ นเปน ลําดั บแรก จึง ไดรว มกับ ศูน ย บริ ก ารและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองหงสคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง เพื่ อ จัด ทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได น อ มนํ า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
2. เพื่อเปนแบบอยางให แกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมาใชในการดําเนินชีวิต
4. เปาหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณใหแกประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตํ าบลหนองหงส

6.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป
6.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปน แบบอยางแกเกษตรกร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
งานสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. ประชาชนผูไ ดรับคัดเลือกเปนแบบอยางไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี
2. ประชาชนเกิ ด แรงจู ง ใจจากต น แบบสามารถน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จมาปรั บ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันได ทั้งยังสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอีกดวย

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัตหิ นาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติร าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครั ฐได กํ าหนดดั ช นี
ในการประเมินที่คํ านึ ง ถึ ง หลั ก ธรรมาภิ บาล จรรยาบรรณสากล และวั ฒ นธรรมของประเทศไทยเป น หลั ก รวมถึ ง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน วยงานของภาครั ฐ สาเหตุ ส วนมากเกิ ด จากการดํ าเนิ น งานของระดั บ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลัก ษณะงานและการรั บสิ่ ง ของต างๆ ที่ เ อื้ อ ให เ กิ ด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติ ก รรม ค านิ ยมและวั ฒ นธรรมของ
องคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผู บริ หารและเจาหนาที่ภายในองคก ร โดยการสรางความตระหนัก ถึง ความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึง แม จะเป น สิ่ ง ที่ ยาก
ตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู อ งค ก รที่ มีคุ ณ ธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปน การสรางแนวรวมในการตอ ตานการทุจริต อัน จะสง ผลตอ สัง คม
ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดั ง นั้ น องค ก ารบริ หารส วนตํา บลหนองหงส จึ ง ไดจัด ทํามาตรการ “จัด ทําขอ ตกลงการปฏิบั ติ
ราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่ อ สั ต ย สุ จริ ต ตามแนวทางการบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาวิธีก ารดํ าเนิ น งานภายในองค ก รที่ จะนํ าไปสู ก ารยกระดั บคุ ณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่ อ สั ต ย สุ จริ ต มี คุ ณ ธรรม ตามแนวทางการบริ หาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําข อ ตกลงในการปฏิบัติร าชการของทุก สวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิ จการบ านเมื อ งที่
ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรม “การจัดทํ าขอตกลงการปฏิบัติร าชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บั ญญั ติ
วาการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีก ารบริ หารกิ จการบ านเมื อ งที่ ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึง ถึง ความ
รั บผิ ด ชอบของผู ปฏิ บัติ ง านการมี ส วนร วมของประชาชนการเปด เผยขอ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชน ใ นการปฏิ บัติ ร าชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเ พื่อ กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติร าชการ โดยวิธีก ารจัด ทํา
ความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ ง มาตรา
45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการของส วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุ มค าในภารกิ จ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
องคการบริหารส วนตํ าบลหนองหงส จึง ไดจัด ใหมีก ารจัด ทําขอ ตกลงและติด ตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส กั บปลั ด
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําข อ ตกลงทุ ก ป
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํ านั ก /กอง/ฝ าย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอี ยด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดั บสํ านั ก /กอง/ฝ าย ตามข อ ตกลง
การปฏิบัติราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้ วัด ผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
อยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนิ น งานตามข อ ตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ต ามที่ กํ าหนด และรั บ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบล

กั บปลั ด องค ก ารบริ หารส วนตํ าบล และปลั ด องคก ารบริห ารสวนตํา บลกับหั วหนาหนว ยงานในสั ง กัด พรอ ม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้ แจงสํ า นั ก /กอง/ฝายตางๆ และผูป ฏิบัติง านทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกั บ
ตัวชี้วัด และกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ร าชการตามพระราชกฤษฎี ก าว าด วยหลั ก เกณฑ ก ารบริ หารกิ จการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิ บัติ ร าชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดื อ น และเอกสารที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการดํ าเนิ น การตาม
ตัวชี้วัด เปนตน
- ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานตามตั วชี้ วัด โดยการประสานงานกั บ ผู กํ ากั บดู แ ล
ตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีส วนร วมของผู บริ หารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว
1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ ต าม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด
1.4 วั ด ผลลั พ ธ ที่ไดจากการปฏิบัติง านเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑก ารให
คะแนน
1.5 ประสานงานกับ หนวยงานที่รับผิด ชอบตัวชี้วัด ผลการปฏิบั ติร าชการ กรณีที่ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเป น ไปตามเป าหมายที่ กํ าหนด เพื่ อ หาแนวทางแก ไขให ก ารปฏิ บัติ ง าน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน

ระดับคะแนนที่ไดรับ

มี ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการอยู ใ นระดับ ดีเ ลิ ศ /ดี
เยี่ยม

5

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก

4

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี

3

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช

2

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง

1

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได ดํ าเนิ น การตามอํ านาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กิจกรรม ลําดับที่ 10
1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ ไดดําเนินการตามอํานาจหน าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดู แล การปฏิ บัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนิ น การตามอํ านาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส เนื่ อ งจากเห็ น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิ จขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบล
หนองหงส เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดํ าเนิ น งานที่ ผิ ด พลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ ง นอกจากจะให ค วามร วมมื อ กั บหน วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ยังใหค วามสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาที่ตรวจสอบภายในทําหนาที่ต รวจสอบภายในโดยอิ ส ระ/มี แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ
การให ค วามร วมมื อ กั บสํ านั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ในการตรวจสอบบั ญชี แ ละงบการเงิ น
ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก เ จ าหน าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง ปฏิบัติต าม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอ ทัก ทวงไปยัง สตง.แล ว แต
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจัง หวั ด ให เ สร็ จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรั บเงิ น การเบิ ก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แก ไขเพิ่ มเติ ม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดํ าเนิ น การทางวิ นั ย ฝ าย
นิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิ ช าการและแผนงาน มี หน าที่ ดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตามระเบี ยบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุ ค ลากรที่ ปฏิ บัติ ร าชการตามอํ านาจหน าที่ โ ดยมิ
ชอบ
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จั ง หวั ด ที่ ได ดํ าเนิ น การตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่ อ ความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหน าที่ เ พื่ อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีมาตรการจัด การ กรณีไดรับทราบหรือ รับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต
10.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีค วามโปรง ใส และปอ งกัน การทุจริต ตามหลัก การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

มาตรการ ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น แตล ะ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจัง หวั ด และนายอํ าเภอกํ ากั บดู แลให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมี ประสิ ทธิ ภาพตามอํ านาจหน าที่ ที่
กําหนดไวในกฎหมาย
กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแง ของการ
ทุ จริ ต จะเกี่ ยวข อ งกั บการใช จายเงิ น ไปโดยชอบดว ยกฎหมายระเบีย บขอ บั ง คับหรือ ไม หรือ ตรวจสอบเพื่อ ให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ดําเนิน กิจการตางๆ อยางโปรง ใสและสุจริต ซึ่ง หนวยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น (สตง.) และคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห ง ชาติ
(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ
ดั ง นั้ น องค ก ารบริ หารส ว นตํ าบลหนองหงสจึ ง ได ม าตรการ “ให ค วามร วมมื อ กั บหน ว ยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหน าที่ ต รวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค
เพื่ อ ส ง เสริ มสนั บ สนุ น กลไกการตรวจสอบจากหน วยงานภาครั ฐและองค ก รอิส ระที่ มีห นา ที่
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุ ม ดู แลการปฏิบัติร าชการขององคก ารบริหารสวนตํา บลหนองหงส จาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดู แลและองคกรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
- การรับการตรวจจากคณะทํ างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิ บัติราชการประจําป
หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดู แลการปฏิ บัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย กรณีมีเ รื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
มาตรการ ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีนโยบายใชหลัก ธรรมาภิบาลสง เสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็ น ซึ่ ง สามารถยื่ น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง
ฉะนั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การรับเรื่อ งรอ งเรียนเปน ไปดวยความเรียบรอ ย สามารถแก ไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ จึง ไดแตง ตั้ง คณะทํางานรับผิด ชอบการรับเรื่อ งรอ งเรียนประจํา
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงส ขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องร อ งเรี ยนต างๆ เจ าหน าที่ รั บผิ ด ชอบได
ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุ จริ ต เป น ไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิ บัติ ง าน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชอ งทางการร อ งเรี ยนต างๆ ให เ ป น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น โดย
โปรงใสและเปนธรรม
6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกั บเรื่ องร องเรี ยนขององคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุ ค ลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร อ งเรี ยนขององค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง

มาตรการ ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “ดํ า เนิ น การเกี่ ยวกับเรื่อ งรอ งเรียน กรณีมีบุ ค คลภายนอกหรือ ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่ อ ง มาตรการป อ งกั น และแก ไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกส วนราชการและหน วยงานของรั ฐ กํ าหนดมาตรการหรื อ แนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรั ฐ โดยมุ ง เน น การสร างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัด กั้ น มิ ใ หเ กิด การ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโ อชา นายกรั ฐมนตรี ได แถลงนโยบายของ
รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผ น ดิ น ที่ มีธรร
มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อ ให
การขั บเคลื่ อ นนโยบายของรั ฐบาลและคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ในการป อ งกั น และแก ไขป ญหาการทุ จริ ต
ประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส จึ ง ได จัด ทํ ามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรื อ ประชาชนกล าวหาเจ าหน าที่ ขององค ก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส ว าปฏิ บัติ ร าชการตามอํ านาจหนาที่โ ดยมิช อบขึ้น ทั้ง นี้ เพื่อ ใหประชาชนหรือ ผูมีสวนไดเ สียได
ทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่ อ งร อ งเรี ยน และการตอบสนองต อ ข อ ร อ งเรี ยนในเรื่ อ งการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดส อ งและเฝ าระวั ง
มิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีก ทางหนึ่งดวย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนัก งานครู อ งค ก ารบริ หารส วนตํ าบล บุ ค ลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคก ารบริหารสวนตําบลหนอง
หงส ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอย างรวดเร็ ว
โปรงใส เปนธรรม
4. เปาหมาย
“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุ ค ลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ดํ าเนิ น การกํ าหนดหลัก เกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่อ งรอ งเรียนวามีมูล และเข า
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเ จาหนาที่ทุจริต และปฏิบัติร าชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอ มูล เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิช อบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปน หลั ก ประกั น และสร างความมั่ น ใจ
แกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน
6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขัน้ ตอน
3.1.1 จัดใหมศี นู ยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
มาตรการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “ปรับปรุงศูนย ขอมูลข าวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ง ขึ้น ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหน วยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกํ าหนดไว ใ ห ประชาชนเข าตรวจดู ได ณ ที่ ทําการ
ของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการว า “ศูน ยขอ มูล ขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตํ าบลหนอง
หงสจึงไดใหมีส ถานที่ สํ าหรั บประชาชนเข าตรวจดู ขอ มูล ขาวสารซึ่ง ไดร วบรวมไว โดยจัด เปน ศูน ยขอ มูล ขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหบริการ ณ ศูน ยบริก ารรวมองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส โดยมี ง าน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เป น ผู รั บผิ ด ชอบข อ มู ล ข าวสารต างๆ ที่ ประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรู สิ ทธิ และหน าที่ ของตนอย างเต็ มที่ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น
และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ เผยแพร ขอ มู ล ข าวสารอั น เปน ประโยชน แกประชาชนอยา งครบถว น ถูก ตอ งและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 1 แหง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส (ภายในศูน ยบริก ารรวม องคก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส)
6. วิธีดําเนินการ

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดู ขอมูล
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน
6.3 มีการจั ด วางเอกสารข อ มู ล ข าวสารเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ ค คล การบริ หารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิ บัติ ง านเป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธีก ารที่ ก ฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ข อ มู ล
ครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ ต าม
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

กิจกรรม ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย ขอมูลข าวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ ง บั ญญั ติ
ไววาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตอ งจัด ใหมีขอ มูล ขาวสารของราชการอยางนอ ย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริ หาราชการที่ ดี พ.ศ. 2546 เรื่ อ งหลั ก ธรรมาภิ บาล
ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย จึง จัด ทําระเบียบองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส วาดว ย
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่ อ ง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ขึ้น
2. เพื่อใหบริการขอมูล ข าวสารของราชการไว ใ ห ประชาชนเข าตรวจดู ศึ ก ษา คน ควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้
3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได
3.3 ขอมูลขาวสารอื่น
3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
4. เปาหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง
2. ระเบี ย บองค ก ารบริ หารสวนตํ าบลหนองหงสดวยขอ มู ล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561
จํานวน 1 ชุด
3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่อ งค าธรรมเนี ยมการทํ าสํ าเนาและการรั บรอง
สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจํานวน 1 ฉบับ
4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ

6.3 จัดทํารางระเบี ยบฯ ว าดวยขอ มูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอ ผูบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่ อ งค าธรรมเนี ยมการทํ าสํ าเนาและการรั บรองสํ าเนาข อ มู ล ข าวสาร
เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ณ สํ านั ก งาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
โครงการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธอินเตอรเน็ตตําบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสั ง คมป จจุ บัน ความเจริญกาวหนาดานวิช าการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสู ง การนํ าเอาเทคโนโลยี ต างๆ เข ามาใช ใ นการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผ ลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อ ใหค วามรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความน าเชื่ อ ถื อ
และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหสามารถมองเห็นภาพหรื อ เห็ น ความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ได ชัด เจนถูก ตอ ง ฉะนั้น การสรางความสัมพัน ธกับประชาชนตอ งการให
ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึง จํ าเป น ต อ งพิ จารณาในการ
เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแต ล ะขั้ น ตอนที่ ต างกั น เป น
สิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือ สนั บสนุ น ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ การพั ฒ นาตามภารกิ จ บทบาท
หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใ หประชาชนไดรับ
ทราบโดยผานทางอินเตอรเน็ตตําบล
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิ บัติ ง านขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงสอยางถูกตองและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หงส
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่ อ ความสั มพั น ธ ที่ดี และเชื่อ มความสามัค คีร ะหวางองคก ารบริหารสวนตํ าบลหนองหงส
สื่อมวลชนและประชาชน
4. เปาหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใ ห แก ประชาชน
โดยทั่วไปอยางกวางขวาง และสามารถเขามาสืบคนไดงายผานทางอินเตอรเน็ตตําบล

5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริ หารส วน
ตําบลหนองหงส
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใช แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการดํ าเนิ น งานขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ซึ่ ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส เ ป น ตั วชี้ วัด โดย
กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับทราบเข าใจถึง บทบาท ภารกิจขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส และมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริ าชการที่เปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
มาตรการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “เผยแพรขอมูล ขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจั ด องค ก ร อํ านาจ
หนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอ มูล ขาวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํ านาจหน าที่ และเข าถึ ง ข อ มู ล ตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท
ขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก
- แผนพัฒนาทองถิ่น
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน

- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารที่ไดรับการเผยแพร

มาตรการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอ มูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กํ าหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจั ด องค ก ร อํ านาจ
หนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส จึง ไดต ระหนัก และเห็น ความสําคัญของการเผยแพร
ข อ มู ล ที่ สํ าคั ญๆ ของหน วยงานผ านทางช อ งทางที่หลากหลาย เพื่อ ใหก ารเผยแพร ขอ มูล ขาวสารครอบคลุมทุ ก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหน วยงาน เว็ บไซต ของหน วยงานหรื อ สื่ อ สั ง คม (Social
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิก ส อื่ น ๆ ทั้ ง นี้
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลัก ขององค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงสไดงายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน
- ประกาศเสี ยงตามสาย/วิทยุชุ มชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสี ยง/หนว ยประชาสัมพัน ธ
เคลื่อนที่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีเ จาหนาที่ใ หบริก ารประจําและให
ประชาชนสืบคนไดเอง
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด /เฟสบุค ที่มีขอ มูล ผลการดําเนิน งานขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน

โครงการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธขาวสารในระบบตางๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสั ง คมป จจุ บัน ความเจริ ญก าวหน าด านวิ ช าการ และเทคโนโลยี ต างๆ ก าวหน าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสู ง การนํ าเอาเทคโนโลยี ต างๆ เข ามาใช ใ นการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุ ผ ลสํ าเร็ จ และรวดเร็ วยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการสรุ ปเพื่ อ ให ค วามรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปูพื้นฐาน สรางความน าเชื่ อ ถื อ
และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหสามารถมองเห็นภาพหรื อ เห็ น ความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ได ชัด เจนถูก ตอ ง ฉะนั้น การสรางความสัมพัน ธกับประชาชนตอ งการให
ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึง จํ าเป น ต อ งพิ จารณาในการ
เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแต ล ะขั้ น ตอนที่ตางกัน เปน
สิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือ สนั บสนุ น ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ การพั ฒ นาตามภารกิ จ บทบาท
หนาที่ อยางโปรงใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ใ หประชาชนไดรับ
ทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่ อ สิ่ง พิมพ, สื่อ วิทยุ, โทรทัศ น, สื่อ Social network ผ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิ บัติ ง านขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงสอยางถูกตองและโปรงใส
3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หงส
4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย
6. เพื่ อ ความสั มพั น ธ ที่ดี และเชื่อ มความสามัค คีร ะหวางองคก ารบริหารสวนตํ าบลหนองหงส
สื่อมวลชนและประชาชน
4. เปาหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใ ห แก ประชาชน
โดยทั่วไปอยางกวางขวาง
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนิน งานขององคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร

4.3 จัดทําแผน พั บประชาสัมพัน ธอ งคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส และคูมือ การใหบริก าร
ประชาชน
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงส
4.5 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน
4.6 ปายประชาสัมพันธ
4.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส
4.8 เสียงตามสาย
4.9 อื่นๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริ หารส วน
ตําบลหนองหงส
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ใช แบบสอบถามความพึ ง พอใจในการดํ าเนิ น งานขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ซึ่ ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส เ ปน ตัวชี้วัด โดย
กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
- ประชาชนไดรับทราบเข าใจถึง บทบาท ภารกิจขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส และมี
ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60

โครงการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 กําหนดสาระสําคัญ ใหประชาชนได มีโ อกาสในการ
ไดรับขอมูลขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น และใช สิ ทธิ
ไดรูขอมูลขาวสารของทางราชการ และเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและประชาชนไดรูถึง สิทธิหนาที่ของ
ตนอย า งเต็ ม ที่ เป น การสร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข ององค ก ร การบริ ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร ต อ งอาศั ย สื่ อ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย ทันสมัย หลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ถูกตอง ครบถวนและมี ประสิ ทธิ ภาพ
จึงจําเปนตองมีระบบการบริการดานประชาสัมพันธที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด พร อ ม
ทั้งหนวยงานของรัฐ สามารถแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชนในพื้ น ที่ ได อ ย างแท จริ ง และเพื่ อ เป น
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานดั ง กลาวประสบผลสํา เร็จ ตามวั ต ถุประสงค และเป าหมายการพัฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธการรณรงค ประชารั ฐร วมใจ 3 เก็ บ ป อ งกั น 3 โรค เพื่ อ สร าง
ความรูและความเขาใจอันดีระหวางองคกรกับประชาชนในตําบลหนองหงส ตามพระราชบัญญัติขอ มูล ขาวสาร พ.ศ.
2540
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรบริการขอมูลขาวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นที่ใกลเคียง
2. เพื่อบริการขอมูลข าวสารที่ ถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความสัมพันธ และความเขาใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวน
ตําบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
1. จัดทํ าวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหงส
2. จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร
3 .เพื่อใหบริการขอมูล ขาวสารอยางทั่วถึง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ

6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริ หารส วน
ตําบลหนองหงส
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
1.เผยแพรบริการขอ มูลขาวสารแกบุคคลในตํ าบลหนองหงสและพื้นที่ใกลเคียง
2.บริการขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
3.สรางความสัมพันธ และความเข าใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวนตําบล
กับประชาชนในพื้นที่

โครงการ ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดใ หบริก ารประชาชน ในการชําระภาษีโ รงเรือ นและที่ดิน
ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองที่ การให บริ ก ารจดทะเบียนพาณิช ย เพื่อ ประชาสัมพัน ธ ขอ มูล ขาวสารเกี่ยวกับภาษี
ตางๆ แกประชาชน เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจตรงกันระหวางองค ก ารบริ หารสวนตําบลกับประชาชนในพื้น ที่
เปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร การบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตองอาศัยสื่อประชาสั มพั น ธ ที่หลากหลาย
ทันสมัย หลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ถูกตอง ครบถ วนและมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ ง จํ าเป น ต อ งมี ร ะบบการ
บริการดานประชาสัมพันธที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานดั ง กลาวประสบผลสํา เร็จ ตามวั ต ถุประสงค และเป าหมายการพัฒ นา
องคการบริ หารส วนตํ าบลได จัด ทํ าแผ น ป ายโฆษณาประชาสัมพัน ธก ารชําระภาษี ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ในการ
ประชาสัมพันธการยื่นแบบชําระภาษีเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางองคกรกับประชาชนในตําบลหนองหงส
3.วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรบริการขอมูลข าวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นที่ใกลเคียง
2. เพื่อบริการขอมูลขาวสารที่ ถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสรางความสัมพันธและความเข าใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวน
ตําบลกับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนปายโฆษณาการชําระภาษี ประจํ าป เพื่อใหบริการขอมูลข าวสารอย าง
ทั่วถึง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ
ประชาสัมพันธการชําระภาษีในเขตตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดําเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประชาสั มพั น ธก ารชําระภาษีเ พื่อ ใหเ กิด การเรียนรูอ ยางเหมาะสมตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานจัดเก็บภาษี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ
1. เผยแพรบริการขอมูลข าวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นที่ใกลเคียง
2. บริการขอ มูลขาวสารที่ ถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. สรางความสัมพันธและความเข าใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวนตําบล
กับประชาชนในพื้นที่
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็ น ของประชาชน ในการดํ าเนิ น กิ จ การตามอํ านาจหน าที่ ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต อ ความเป น อยู และสุ ข อนามั ย ของ
ประชาชนในทองถิ่น
โครงการ ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการ “สนับสนุนเวทีประชาคม”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
การจัดเวทีประชาคม เปนการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อร วมกั น ทํ ากิ จกรรมต างๆ ของชุ มชน
ดวยตนเอง เป น เวที ของการพู ด คุ ย แลกเปลี่ยนถกแถลง เกี่ยวกับขอ มูล เชน การแกไขปญหาในชุมชน การวาง
แผนพัฒนาชุมชน การกําหนดขอตกลงรวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ที่มีวัต ถุประสงคหรือ สนใจ
ในเรื่องเดียวกัน เปนการรวมตัวกันตามสถานการณหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้น มี 2 ลักษณะ คือ 1. อยางเป น ทางการ
โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม 2. อยางไมเปนทางการ เชนการสนทนากลุมเล็กในศาลาวั ด การพบปะพู ด คุ ยอาจ
เปนครั้งคราว
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหความสําคัญของการสนับสนุน เวที ประชาคม เนื่ อ งจากเวที
ประชาคมเปนเวทีที่ใหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวั ง ของชุ มชน และป ญหาที่ ชุ มชนต อ งการให อ งค ก ารบริ หารส วน
ตําบลไดดําเนินการแกไขบริหารจัดการอยางมีระบบและสามารถแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของชุมชน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูจัดและทีมงานดําเนินงานเวทีประชาคม เขาใจถึงสภาพปญหาของหมูบานในตํ าบลใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง

2. เพื่อสรางความสัมพันธ ของผูคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดเวทีประชาคม
3. เพื่อศึกษาขอมูลชุมชน จากหนวยงานตางๆ หรือศึกษาขอมูลด านลึกเพิ่มเติมจากชุมชน ที่จะเปน
ประโยชนในการจัดเวทีประชาคม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จํานวนกลุมเปาหมายอยูระหวาง 30-50 คน ผูที่เ ขารวมประกอบดวย กรรมการหมูบาน ผูแทน
กลุมตางๆ ผูอาวุโส ผูนําทองถิ่น ผูนําธรรมชาติ อาสาสมัคร ผูมีสวนไดสวนเสีย สมาชิก อบต.
5. พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
1. สรางความคุนเคย แนะนําตัวผูเข ารวมประชุม และละลายพฤติกรรม
2. แจงวัต ถุประสงคและขอตกลงรวมกันในการประชุม
3. กําหนดความคาดหวัง การใหการศึก ษาชุมชน
4. คนหาปญหารวมกัน คนหาความหวังและโอกาส คนหาสิ่งที่ดีของชุมชน คนหาเพื่อนรวมพัฒนา
5. กําหนดเป าหมายการพัฒนา รวมกันวางแผน วางโครงการ เลือกกลุมแกนนําเพื่อรับผิดชอบ
ดําเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทีมงานดําเนินงานเวทีประชาคม เขาใจถึงสภาพปญหาของหมู บานในตํ าบลในด านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง
2. สรางความสัมพันธของผูคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดเวทีประชาคม
3. ไดรับขอ มูลชุมชน จากหนวยงานต างๆ หรือได ขอมูลดานลึกเพิ่มเติมจากชุมชน ที่จะเปน
ประโยชนในการจัดเวทีประชาคม

โครงการ ลําดับที่ 6
1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปน หนวยงานภาครัฐที่เ นน การใหบริก ารประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในด านต างๆ ที่อ ยูใ นอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือ วาประชาชนเปน ศูน ยก ลางที่จะไดรับการบริก ารอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเป น การอํ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึง มีก ารจัด ตั้ง ศูน ยร ับ เรื่อ งราวรอ ง
ทุ ก ข เ พื่ อ ไว สําหรั บรั บเรื่ อ งร อ งเรี ยน/ร อ งทุก ข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ รั บทราบป ญหาความเดือ ดรอ นของประชาชนในพื้น ที่ และจะไดแกไขปญหาไดอ ยา ง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติด ตอ ราชการ ณ สํานัก งานองคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส กั บ
ประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ ที่ได รั บความเดื อ ดร อ นรํ าคาญหรื อ ผู มี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอ ย างมี คุ ณ ภาพ สามารถดํ าเนิ น การแล วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด สร างความเชื่ อ มั่ น ไว วางใจ รวมถึ ง ตอบสนองตามความคาดหวั ง /ความต อ งการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี ก าร
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่ ง การเจ าหน าที่ ผู เ กี่ ยวข อ ง เพื่ อ แก ไขป ญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช อ งทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้

6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075-424 080 ทางโทรสารหมายเลข 075-424 080
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็ น ว าประชาชนได มี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็น ถึ ง การเป ด โอกาสให ประชาชนมี ส วนร วมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก

มาตรการ ลําดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนสวนงานที่ มีอํ านาจหน าที่
โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมให แก ประชาชน ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เมื่ อ มี
กรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอ มที่ มีเ หตุ เ ดื อ ดร อ นรํ าคาญ เช น กลิ่ น
เหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาที่เรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ าคาญนั้ น
เพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือ ดรอ นของประชาชนในพื้น ที่เ กี่ยวกับเหตุเ ดือ ดรอ นรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว
3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีเสมอ
3.3 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจาหนาที่
4. เปาหมาย
รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นที่อ งค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส
5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ ยวกั บเหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ าคาญ (เจ าหน าที่
ภายในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ
5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิ จารณา
สั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน
5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช อ งทาง
รองทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดร อ นรํ าคาญเป น ประจํ าทุ ก เดื อ น ทํ าให เ ห็ น ว า
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมี ส วน
รวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9.2 สามารถดํ าเนิ น การแกไขปรับปรุง เหตุเ ดือ ดรอ นรําคาญตามเรื่อ งที่ประชาชนแจง เหตุหรือ
รองเรียน/รองทุกข
9.3 ออกตรวจพื้นที่และแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
กิจกรรม ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :
กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน าที่ ร าชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอ เท็จจริง ขอ
กฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่ อ งการร อ งเรี ยนร อ งทุ ก ข เ สร็ จแล วให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําข อ เสนอแนะจากหน วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดํ าเนิ น การเรื่ อ งร อ งเรี ยนร อ งทุ ก ข และส ง เสริ มภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
โครงการ ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการ อบต.พบประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหงส ได จั ด ทํ า โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่ อ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และรับฟงปญหา ความตองการของประชาชน มาเป น เครื่ อ งมื อ สร างฐานข อ มู ล ใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2564 และแผนชุมชน พรอมทั้งสามารถแก ไขป ญหาให ต รงกั บความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา
ตําบลตามพระราชบัญญั ติ ส ภาตํ าบลและองคก ารบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ปจ จุบัน
มาตรา 66,67,68 และมาตรา 69/1 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี หน าที่ ต อ งทํ าและอาจจั ด ทํ ากิ จการใน
การพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมื อ ง และวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง การปฏิ บัติ ง านตามอํ านาจหน าที่ ของ
องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีสวนร วมของประชาชนในการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาตํ าบลขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบล และระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 17 กําหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศ น พัน ธกิจ และจุด มุง หมายเพื่อ การพัฒ นาในแผนยุทธศาสตรก าร
พัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนและชุมชน นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การส ง เสริม การดํ าเนิน การตามภารกิจอํ านาจหนาที่ ขององคก รใหบรรลุต าม
เปาประสงคและรับฟงปญหาความตองการของประชาชนมาเปนเครื่องมือการสร างฐานข อ มู ล ที่ ถูก ต อ งในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตําบลและแผนชุมชน พรอมทั้งสามารถแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชนในพื้ น ที่ไดอ ยาง
แทจริง และเปนการสงเสริมการมี ส วนร วมของชุมชน การพัฒ นาดานเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรม ซึ่ง จะ
นําไปสูผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐบาลและชุ มชนที่อ ยูดีมีสุข ตอ ไป องคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงสจึง ไดจัด
โครงการอบต.พบประชาชน ขึ้น
5. วิธีดําเนินการ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีออกประชาคมตํ าบลแตละหมูบาน
2. การวิเคราะหขอมูล
3. การกําหนดวัต ถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
4. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในชวงสี่ป
5. การจัดทําร างแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
6. การอนุมัติแผนและการประกาศใชแผน

ในการดําเนินการตามขัน้ ตอนและวิธีการดังกลาวมีองค ก รรั บผิ ด ชอบ ไดแกฝายวิเ คราะหน โยบาย
และแผน หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่น คณะกรรมการพัฒ นา
ทองถิ่น รวมถึงสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สวนตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
200,000 บาท
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวางแผนสถิตและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผู
ปฏิบัติในการดํ าเนินการพัฒนาในชวงสี่ปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดใชงบประมาณที่มีอ ยูอยางจํากัด ในการพัฒนาอย างมี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ
4. ทําใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ยึด ถือนําไปปฏิบัติง านไดอย างถูกตอง ในการดําเนินงาน
ทําใหลดความขัดแยงทางการเมืองและผูปฏิบัติงาน

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
มาตรการ ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเข ารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป
ในด านการจั ด ซื้อ จั ด จ างขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในรอบปง บประมาณ และสง เสริ มให ภาคประชาชน
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคก ารบริหารสวน
ตําบลหนองหงส อ ย างแข็ ง ขั น สํ าหรั บการทํ างานขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดมีก ฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิ ธีผ านการประชาคม) ให มีส วนร วมอย าง
แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 14 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคก ารบริหารสวน
ตํ าบลหนองหงส อ ย างแข็ ง ขั น สํ าหรั บการทํ างานขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดมีก ฎหมายระเบีย บ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงสในหลายๆ สวน เช น ให ตั วแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัส ดุ เชน เปน
กรรมการเป ด ซองสอบราคาเป น กรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาเป น คณะกรรมการตรวจรับพัส ดุเ ป น
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีค วามรูค วามเขาใจเรื่อ งระเบียบฯวาดวยการพัส ดุ เพื่อ
เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ดําเนินการทุกปงบประมาณ
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดํ าเนิ น งานขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมี ส วนร วมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการ ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห ง พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลัก เกณฑและวิธีก ารบริหารกิจการบานเมือ งที่ดี พ.ศ.
2546
1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใ หเ กิด ความ
โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนร วมกั บประชาชน/ตํ าบล/ชุ มชน/หมู บาน และ
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและวิ ธีการบริ หารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎี กา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารงานองคก ารบริ หารสว นตํ าบล ใหเ กิด ความโปร ง ใส
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน
2. เพื่ อ เป ด โอกาสให ประชาชนเข ามามี ส วนร วมและแสดงความคิ ด เห็ น ในการบริ หารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
4. เปาหมาย
ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติร าชการ ในองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ต ามหลั ก เกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริ หารงานขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลหนองหงส หรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตํ าบลหนอง
หงส มีความโปรงใส ตรวจสอบได

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
โครงการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2561-2564
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหก ารดําเนิน งานตามภารกิจขององคก ารบริหาร
ส วนตํ าบลหนองหงส เ ป น ไปอย างมี ประสิ ทธิภาพและประสิทธิผ ล ทั้ง ยัง ชวยปอ งกัน หรือ ลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้ น ยั ง ถื อ เป น ส วนประกอบสํ าคั ญที่
แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํ าอย างเป น ขั้ น ตอนที่ ถูก ต อ งตามระเบี ยบ และกฎหมายที่
กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร เพื่ อ ให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีก ทั้ง ยัง เปน แนวทางการปฏิบัติง าน ซึ่ง เปน แนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ ชั ด เจน ดั ง นั้ น การจั ด ทํ าแผนการตรวจสอบภายในอย างมีมาตรฐานประกอบกับมี ร ะเบียบ ขอ บัง คั บ
ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ ยวข อ งจะทํ าให ก ารปฏิบัติง านขององคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส เ ปน ไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบี ยบ คตง. ว าด วยการกํ าหนดมาตรฐานควบคุ ม
ภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขต างๆ ทางด านการบั ญชี และด าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิ บัติง านของหนวยรับตรวจวาเปน ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ บัง คับ
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูน ยพัฒ นา
เด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ

สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถู ก ต อ งและเชื่อ ถือ ไดของขอ มูล และตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํ านึ ง ถึ ง ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การควบคุ มภายในและความสํ าคั ญของเรื่ อ งที่ ต รวจสอบ รวมทั้ ง วิ เ คราะห และประเมิ น ผลการบริ หารและการ
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัส ดุและทรัพ ยสิน
รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ยบ ข อ บั ง คั บ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรั ก ษา และความปลอดภั ยของทรั พ ย สิ น และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ ง ที่ ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุ ประสงคและสอดคลองกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวางแผนสถิตและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุ ง ผลสั มฤทธิ์ ของงาน
มากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง

โครงการ ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอ ผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหก ารปฏิ บัติ ถูก ต อ งและเปน ไปตามที่ร ะเบียบฯ กําหนด องคก ารบริหารสวนตําบล
หนองหงสจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น กํ าหนด เป น ประจํ า
ทุกป
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตํ าบลหนอง
หงส
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงสทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายในตอ ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอ ย ดําเนิน การ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดํ าเนิ น การรวบรวม เพื่ อ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผู บริ หาร พร อ มจั ด ส ง รายงานให ผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวางแผนสถิตและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล

กิจกรรม ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุ มภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหน วยงานไม วาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรื อ ลดความเสี่ ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจั ด การของหน วยงานบรรลุ ต ามวั ต ถุ ประสงค ใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง ประกาศใหใ ชเ ปน
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือต างๆ โดยส วน
ใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบี ยบหรื อ กฎเกณฑ ที่ทางราชการ
กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือ จากด านการเงิ น และบั ญชี ใ นหน วยงาน จึ ง ไม ส ามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุ ม
ที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะท อ นภาพใหเ ห็น เปน องคร วมของหนวยงานนั้น ๆ วามีก ารดําเนิน งานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุก ระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดํ าเนิ น งานไม สั มฤทธิ์ ผ ล ทั้ ง นี้ สาเหตุ ส วนหนึ่ ง อาจ
เกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิ บัติ ง านทั้ ง กระบวนการ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยั ง ไม มีประสิ ทธิ ภาพเพี ยงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒ นาใหร ะบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พิจารณาแลวเห็น วาเพื่อ ใหอ งคก รมีแนวทางในการกํ าหนด
ระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอย างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติง านในหนวยงานจึง ไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ก ารปฏิ บัติ ง านเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล ทําใหก ารใชทรัพ ยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไม จําเป น ลดความเสี่ ยงหรื อ ผลเสี ยหาย
ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงิน ที่ถูก ตอ งครบถวนและเชื่อ ถือ ได สรางความมั่น ใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอ ตกลง ระเบี ยบข อ บั ง คั บ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย

เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เ ปน ไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุ มหรื อ ลดความเสี่ ยงของหน วยงานให อ ยู ใ นระดั บที่
ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัต ถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6
5.2 ประชุ มคณะทํ างานเพื่อ ปรับปรุง พัฒ นาระบบการควบคุมภายในอยางตอ เนื่อ งเพื่อ ใหก าร
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒ นาองค ก ารบริ หารส วนตํ าบล
หนองหงสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองค ก ารบริ หารส วนตํ าบล
และผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มี ขอ มู ล และรายงานทางการเงิน ที่ถู ก ตอ ง ครบถวนและเชื่ อ ถือ ได สามารถนําไปใชใ นการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยู ใ นกรอบของกฎหมาย ระเบี ยบ ข อ บั ง คั บที่
วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน
(รอยละ 80 ในระดับมาก)

มาตรการ ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตํ าบลหนองหงส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.
2544 กําหนดใหองคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ใ นฐานะหน วยรั บตรวจจั ด วางระบบควบคุ มภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เ กิ ด จากการดํ าเนิ น กิ จกรรม
หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมิ น ผลการควบคุ มภายในต อ คณะกรรมการตรวจเงิ น
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ ง ภายในเกาสิบวัน นับจากวัน สิ้น ปง บประมาณ โดยมีวัต ถุประสงคเ พื่อ
สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค ของการควบคุ มภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช ทรั พ ยากร ซึ่ ง รวมถึ ง การดู แลรัก ษาทรัพ ยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้น เปลือ ง หรือ การทุจริต ในหนวยรับตรวจ ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
การดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุมภายใน เพื่อ นําความเสี่ ยงที่มี หรือ คาดวาจะมีและจัด ให มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสี ยหาย ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุ ประสงค ของการควบคุมภายใน จึง ไดกําหนดมาตรการการติด ตามประเมิน ผลการ
ควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ ยงไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่ วไหล การสิ้ น เปลื อ ง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรื อ บริ หารจั ด การความเสี่ ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู กํ ากั บดู แล
ภายในเวลาที่กําหนด
3.3 เพื่ อ เป น การเสริ มสรา งและปรับปรุง กลไกการควบคุมภายในใหเ กิด ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคก ารบริหารสวนตําบลหนอง
หงส(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุก ส วนราชการไปดํ าเนิ น การ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป
6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส นํ าแผนการปรั บปรุ ง การควบคุ ม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดํ าเนิ น การต อ ที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
6.3 หั วหน าส วนราชการขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ร ายงานผลการดํ าเนิ น การ
แผนการปรั บปรุ ง การควบคุ มภายใน (แบบ ปอ.3) พรอ มปญ หาอุปสรรคต อ ประธานคณะกรรมการติด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6.4 คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ มภายในองคก ารบริหารสวนตําบลหนองหงส
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ ยงของแต ล ะส วนราชการว ามี ค วามเพี ยงพอ
หรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรั บปรุ ง การควบคุ มภายในต อ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวางแผนสถิตและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุ มภายในไปดํ าเนิ น การบริ หาร
จัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
มาตรการ ลําดับที่ 2
1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกั บการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ย าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคก รจึ ง
มักจะกําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบี ยบและข อ บั ง คั บที่ ปฏิ บัติ ง านใน
องคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคการบริหารส วนตํ าบลหนองหงส จึง ไดกําหนดมาตรการสง เสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แลการบริ หารงานบุ ค คล โดยพิจารณาจากประเด็น การบริหารงานบุค คลโดยยึด มั่น ในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต ง ตั้ ง การโอน ย าย การเลื่ อ นระดั บ และการเลื่ อ นขั้น เงิน เดือ น โดยถือ ปฏิบัติต าม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขององคการบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงสเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แลการบริ หารงานบุ ค คลใหเ ปน ไปดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม
3.2 เพื่อ ให เ ป น แนวทางในการตรวจสอบ กํ ากั บ ดู แลการบริ หารงานบุ ค คลเกี่ ยวกั บการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูส วนตํ าบล พนั ก งานจ าง ที่ มีก ารดํ าเนิ น การด านการบริ หารงาน
บุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากั บ ดู แลบริ หารงานบุ ค คลในการ
บรรจุแตงตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ บัง คับที่เ กี่ยวขอ งอยาง
เครงครัด
- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีก ารประชาสัมพัน ธไปยัง หนวยงานอื่น และ ก.อบต.จัง หวัด อื่น
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน
- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธของขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงส
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหน วยงานอื่ น เป น กรรมการ รวมถึง มีก าร
แตงตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง
- การบรรจุ แต ง ตั้ ง จะต อ งไดรับการตรวจสอบคุณ สมบัติและความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จะออกคําสั่ง แตง ตั้ง ได
ตองไมกอนวันที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบั น ทึ ก ข อ ความแจ ง ผู มีคุ ณ สมบั ติ ที่จะเลื่ อ นระดั บ/เลื่ อ น
ตําแหนง
- มี ก ารประชาสั มพั น ธ ไ ปยั ง หน วยงานอื่น และ ก.อบต.จัง หวั ด อื่น รวมถึ ง ประชาสั มพัน ธใ ห
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็ บไซต ของ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง
- มีการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการจากหนวยงานอื่น เขารวมเปน กรรมการประเมิน ผลงานการเลื่อ น
ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน
- ผู ขอรั บการประเมิ น สามารถซัก ถามขอ สงสัยหรือ โตแย ง ผลการประเมิน หรือ ตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ และความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง ขององคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส จะ
ออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรับมติคณะคณะกรรมการพนั ก งานส วน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคั บ
ที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด
- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร หลั ก เกณฑ ใ ห
บุคลากรทราบ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิ จารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิ จารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่ อ ประกอบการพิ จารณาความดี ค วามชอบ เช น
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติต น
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน
- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบข อ สงสั ย และโต แย ง
ผลการประเมินที่ไมเปนธรรม
- นายกขององค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลหนองหงส อ อกคํ า สั่ ง การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นให พ นั ก งานทราบโดย
ทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัด
กําหนดเปนระดับขั้นของความสํ าเร็ จ แบ ง เกณฑ ก ารให ค ะแนนเป น 5 ระดั บ โดยพิ จารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป าหมายของแตละระดับ
ผลลัพธ

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกั บการบรรจุ การโอน
ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และมีแนวทางในการปฏิบัติง านอยางชัด เจน พรอ มทั้ง เปด เผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
กิจกรรม ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่ ง ของวงจรการบริ หารการเงิ น การ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยหรื อ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอ ยจึง จัด ทําใบนําฝากเปน รายรับ จัด ทําใบฎีก าเพื่อ เปน รายจาย
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององค ก รปกครองส วน
ทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริก าร จะตอ ง
เปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ ถูก ต อ ง มี ค วาม
สุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จ ายเงิ น และการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมี ส วนร วมในการตรวจสอบ และรั บทราบถึ ง รายรั บ-รายจ าย ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. วิธีการดําเนินการ
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมิน ผลการใชจายเงิน งบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใ ห ประชาชนทราบทางช อ งทาง
ตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
9. ตัวชี้วัด
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบล
หนองหงสทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
กิจกรรม ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด จางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี ส วนร วม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎี ก าว าด วยหลั ก เกณฑ ก ารบริ หารกิ จการบานเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรก ารพัฒ นาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดดําเนินการสงเสริมการมี ส วนร วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเข ามามี ส วน
รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ างขององค ก ารบริ หาร
สวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึ ง ประชาชนสามารถมี โ อกาสในการได รั บข อ มู ล ข าวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี ส วนร วมหรื อ การบริ หารราชการในระบบเป ด จากการปฏิ บัติ จริ ง ส วน
องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสให ประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อ
กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เน น การมี ส วนร วมของประชาชน และพั ฒ นาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ สนั บสนุ น ให ตั วแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัด ซื้อ จัด จาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกั บงบประมาณขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลหนอง
หงสใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คั ด เลื อ กตั วแทนชุ มชนจากการประชุม ประชาคม เพื่อ เลื อ กตัวแทนชุม ชนเข าร วมเป น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการ
พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดให มีก ารแต ง ตั้ ง ให มีผู แทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริ หารส วนตํ าบลหนองหงส ใ หค วามสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย

6.3 จั ด ประชุ มให ค วามรู ค วามเขาใจแกค ณะกรรมการ เมื่อ มีก ารจัด ซื้อ จัด จางทุก ครั้ง เพื่อ ให
เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหน าที่ และทราบกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ างและตรวจการจ าง
อยางละเอียดและถูกตอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ผลลัพธ
การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีค วามโปรง ใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบตั ิหนาที่ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
โครงการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจ างและผูนําชุมชน

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ความสําคัญของการพัฒนาคน ซึ่งถือเปนการลงทุนที่คุมคาและยั่งยืน ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกั บการ
ลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะความสําเร็จขององคกรขึ้นอยูกับศักยภาพของบุ ค ลากร องค ก รใดหากมี ทรั พ ยากร
บุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแข ง ขั น นํ าพาองค ก รไปสู
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมายที่ตองการไดอยางยั ง ยื น องค ก รทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนใน
ยุคปจจุบัน จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหเปนทั้งคนดีและคนเก ง ดัง นั้น การที่จะพัฒ นาตําบล หมูบาน
ใหประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สวนหนึ่ ง เกิ ด จากการขั บเคลื่ อ นการทํ างานของทุ ก ภาคส วนในองค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหงส ที่จะรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดสิ่งดังกลาวได อีกทั้งยังเปนการสรางความสามัคคีปรองดอง
ในหมูคณะที่ตองทํางานรวมกันของทองถิ่นและทองที่ โดยมีขาราชการ พนักงาน เปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ
องคการบริการสวนตําบลเปนหนวยการบริหารราชการสวนทอ งถิ่ น ที่ ใ กล ชิ ด กั บประชาชน ซึ่ง เปน
องค ก รที่ มีภ ารกิ จ บทบาท อํ านาจหน าที่ เพื่อ ตอบสนองความต อ งการ หรื อ แก ไขป ญหาความเดื อ นร อ นของ
ประชาชน เพื่อใหทองถิ่นไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี นอกเหนือไปจากการพั ฒ นาด านต าง
ๆ แลว สิ่งที่จําเปนอยางหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรในองคกร ถือเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูค วามสําเร็ จของการ
บริหารจัดการองคกร เปนกําลังขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกปญหาการทํ างาน
รวมกัน มีความเขาใจบทบาทและอํานาจหนาที่ของตนเอง และการปฏิบัติตามกฎหมายไดอ ยางถูก ตอ ง ฉะนั้น บุค คล
ตาง ๆ เหลานี้ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะไดทํางานตอบสนองความต อ งการของประชาชน
และองคกร อีกทั้งเพื่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูง สุด มีก ารบริหารงานที่ดี นอกจากนี้อ งคก ารบริหารสวน
ตําบล เปนองคกรสําคัญในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน การพั ฒ นาชี วิต ความ
เปนอยูของประชาชน คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม ตามพระราชบัญญัติส ภา
ตํ าบลและองค ก ารบริ หารส ว นตํ าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก ไขเพิ่ มเติ มจนถึ ง ป จจุ บัน พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ใหสวนราชการมีหนาที่พัฒ นาความรู ใ น
สวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองค ก ารแห ง การเรียนรูอ ยางสม่ําเสมอ โดยตอ งรับรูขอ มูล ขาวสารและสามารถ

ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนําประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง เพื่อ ประโยชนใ นการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึง ไดจัด ทําโครงการฝก อบรม
สัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนัก งานสวนตําบล ลูก จางประจํา พนั ก งานจ างตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อ ใหบุค ลากรไดเ รียนรู อาศัยทรัพ ยากรมนุษยเ ปน
กุญแจไขไปสูความสําเร็จ เรื่องนี้จึงเปนวาระแหงชาติที่ทุกภาคสวน พึงตระหนักและรวมกัน พัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล
เพื่อความเจริญกาวหนาขององคกร เพื่อความเติบโตอยางยั่งยืนขององคก รและเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให
ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขนํามาปรั บใช ใ นการปฏิบัติง านตาม
อํานาจหนาที่ของงาน อันจะนํามาซึ่ง ประสิ ทธิภาพประสิทธิผ ลในการปฏิบัติง านขององคก ารบริหารสวนตําบล มี
วิ สั ยทั ศ น ก ารทํ า งาน ผลที่ ต ามมาคื อ ประชาชนได รั บ ประโยชน เ พิ่ ม มากขึ้ น จากการนํ าความรู ที่ได แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ไดรับความรูและประสบการณจากการศึ ก ษาดู ง านและนํ ามาปรั บ
ใชใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
2. เพื่อใหบุค ลากรศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั ก ในการบริ หารงานขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบลตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบริ ห ารจัด การขององคก ารบริหารสว นตําบลตามหลัก การบริหารจัด การ
บานเมืองที่ดี ศึกษาปญหา อุปสรรค ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลที่มีก ารบริหารจัด การที่ดีต ามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสได ศึ ก ษาการ
จัดรูปแบบการทองเที่ยว
5 เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง
พระราชดําริ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจ างตามภารกิ จ พนั ก งาน
จางทั่วไป จํานวน ๔4 คน ผูสังเกตการณ จํานวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
นอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินการ
๑. เสนอโครงการใหผูบริหารพิจารณา
๒.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการอบรมใหความรู และประสานกลุม/องคกรที่
จะไปศึกษาดูงาน
๓. ติดตอรถโดยสารไมประจํ าทาง

4. ดําเนินการอบรมและศึกษาดูงาน
๕. ประเมินผลผูเ ขารวมโครงการ ตลอดจนขอเสนอแนะ ปญหาตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
และเปนขอมูลในการดํ าเนินโครงการตอไป
๖. รายงานผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
300,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ผลลัพธ
๙.๑ บุคลากรของอบต.หนองหงสทราบถึงแนวความคิด และหลักการบริหารจัดการที่ดี การมีสวน
รวมของ ผูนํา เจ าหน าที่และประชาชนในเขตบริการ และการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๙.๒ บุคลากรของอบต.หนองหงสทราบถึงวิธีก ารแกไขปญหาดานการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการที่ดี
๙.๓ บุคลากรของอบต.หนองหงส นําไปปรับใชสําหรับการปฏิบัติ ของผูทําการศึก ษาในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติง านอยูรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ที่ มีความสนใจ
๙.๔ .บุคลากรมีความรู ความเข าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๙.๕ .บุคลากรนําความรูและประสบการณที่ได จากการเรียนรูทองถิ่นอื่นมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนแกทองถิ่นตนเอง

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
กิจกรรม ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของฝ ายบริ หาร เป น
กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริ หารป จจุ บัน
องคกรปกครองสวนท อ งถิ่ น มี อิ ส ระเต็ มที่ ใ นการดําเนิน งาน มีง บประมาณเปน ของตนเอง แตถึง แมจะเปน อิส ระ
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบร อ ยและ
ถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลมี บรรยากาศการทํ างาน
แบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยัง สร างความนาเชื่อ ถือ ใหกับองคก ร สามารถนําไปสูค วามโปรง ใสในองคก าร
บริหารสวนตําบลและลดการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่ น ให มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของฝ า ยบริ หารขึ้น เพื่อ กําหนดบทบาทของสมาชิก สภาทอ งถิ่น ในการเปน หนว ย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภาร วมเป น คณะกรรมการในการดําเนิน งานขององคก ารบริหารสวนตําบลเพื่อ ใหก าร
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได
3.3 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น
4. เปาหมาย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 28 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัด ซื้ อ จั ด
จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุ ม การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. ระยะเวลาดําเนินงาน

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
มาตรการ ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร รั ป ชั น หมายถึ ง การใช ตําแหน ง หนา ที่ส าธารณะเพื่อ แสวงหาผลประโยชนส วนตัว หรื อ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิช อบด วยกฎหมายและศีล ธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รัก ษาผลประโยชนของ
สวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรั บมอบหมายกระทําการเพื่อ ผลประโยชนสวนตัวหรือ พวกพอ ง ก็ถือ วามีก าร
กระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว าด วยหลัก เกณฑ และวิธีก ารบริหารกิจการบานเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคลองกับเกณฑ คุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การภาครัฐ (PMQA) มุ ง เน น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและธรรมาภิ บาลของ
หนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให ประชาชน
เกิดความมั่นใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปน คณะกรรมการเฝาระวัง การคอรรัปชัน ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร
รัปชันได
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอร รั ปชั น
ในระดับองคการบริหารสวนตําบล

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
กิจกรรม ลําดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดส ง ผลเสี ยหายกั บประเทศชาติ อ ย างมาก จํ าเป น ที่
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัด การปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปน เครือ ขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจัง หวัด ไดต ระหนัก
ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ จุดตางๆที่เห็นไดชัดเจน
6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากหมวดคาใชสอยฯ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

