
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส อาํเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

คํานํา 



 
  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด

ความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ

บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักใน

การขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขง ขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานา

อารยประเทศ ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย 

ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา ประกอบกับคณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิหรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย

มุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง 

เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได  

  การจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 

2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี

วัตถุเพื่อใหมีความรูความเขาใจถึงกรอบและแนวทางการทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ อันจะนําไปสูการ

ปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเปน

ภูมิคุมกันและสําหรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชน

ในทองถ่ิน อีกท้ังเปนกลไกสําคัญในการปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่ง

ดวย ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงได

จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 –2564) ข้ึน เพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติ

ตาม คําสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบาย

ระดับชาต ิและเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 

2560 – 2564) ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” ดวย  

 

          สํานักงานปลัด  

          งานกฎหมายและคด ี 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

สารบัญ 
 



                   หนา  

คํานํา             -  

สารบัญ            -  

สวนที่ 1   บทนํา          1 

              องคประกอบ ประกอบดวย 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

 หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 เปาหมาย 

 ประโยชนของการจัดทําแผน 

สวนที่ 2  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)              6 

           องสวนที่ 1   บทนํา คประกอบ ประกอบดวย 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 4 ป  

 (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 แยกตาม 4 มิติ 

สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตัิการฯ    15 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 1    

  บทนํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



คําส่ังองคการบรหิารสวนตําบลหนองหงส 

ที่ 178/๒๕60 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตัิการปองกันและปราบปรามการทุจรติของ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต   

ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖4 

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

  ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิ
บาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล    
    เพื่อใหการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑  

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนไปตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕64  ประกอบดวย 

  ๑. ปลัดองคการบริการสวนตําบลหนองหงส     ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองคการบริการสวนตําบลหนองหงส     กรรมการ 
    3. หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ 
  4. ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
  6. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ     กรรมการ 
  7. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   กรรมการ 
  8. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     กรรมการ 
   9. นิติกรชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

/ ใหผูท่ีไดรับ... 

-2- 

 

  ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาขอมูล นํามากําหนดจัดทําแผนการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ ๒๕61-๒๕๖4  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่อใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕61-
๒๕๖4 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ประกอบดวย 



  ๑. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   ประธานกรรมการ 
  ๒. รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส   รองประธานกรรมการ 
  ๓. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส    กรรมการ  
  ๔. หัวหนาสํานักปลัด อบต.     กรรมการ 
  5. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   กรรมการ 
  6. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     กรรมการ 
  7. นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ      กรรมการ 
   8. นิติกรชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการดําเนินการติดตามและประเมินผลคูมือการปฏิบัติงานเรื่องการ

ประเมินติดตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕61-๒๕๖4 กําหนดวิธีการติดตามและ

ประเมินผลตลอดจนอื่นๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินติดตามแผนปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕๕๙-๒๕๖๑และรายงานผลการติดตามและประเมินตอนายกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส ทราบตอไป 

             ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  19  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60   

 

 

  (ลงชื่อ)  -หัตถชัย เมืองจีน-             

                  (นายหัตถชัย เมืองจีน) 

      นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

 

สวนท่ี 1  

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้

ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีอาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบัน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  



การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ

กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ

เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทาง

ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจรติท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคสวนตางๆ 

7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจยัทีน่ําไปสูการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถิน่สามารถสรปุเปนประเดน็ได ดังนี ้

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง 

กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ

ทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต

มากย่ิงข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ

การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ

ความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 

ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพื่อให

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง

และโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทํา

ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา

ชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 



6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษ

ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี

ความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง

คนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริต

เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง

หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

2. หลักการและเหตุผล            

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางย่ิงตอความม่ันคงของชาติเปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ี

ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา

จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกร

ท่ีเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผล

สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง  สงผลให

ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ

คอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัด

โดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 

2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัว

โลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของ

ประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวา

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  

 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ

ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทํา

ใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมท่ี

ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให

สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ี

ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ

วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง



สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ

เขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาตวิาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 

2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ี

ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มี

เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 

CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี

ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช

ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 

2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส 

สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

3. วัตถุประสงคของการจดัทําแผน 

 1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ

ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

 3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance)  



4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน

และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ

ขาราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ

การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน

การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี

จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการ

ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ

เฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางย่ังยืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
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เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 



1. การสราง

สังคมที่ไมทนตอ

การทุจริต 

1.1 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกบุคลากร

ทั้งขาราชการ 

การเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมือง              

ฝายสภาทองถ่ิน และ

ฝายประจําของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1.1.1(1) โครงการฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรมคณะ

ผูบริหารสมาชิก อบต.และ

พนักงานสวนตําบล 

 

1.1.2(1) มาตรการ “สงเสริม

การปฏิบตัิงานตามประมวล

จริยธรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส” 

 

1.1.3(1) กิจกรรมใหความรู 

“เร่ืองผลประโยชนทับซอน

ใหกับบุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส” 

 

1.1.3(2) มาตรการ “จัดทํา

คูมือการปองกันผลประโยชน

ทับซอน” 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



 1.2 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแก

ประชาชนทุกภาค

สวนในทองถ่ิน 

1.2.1 (1) มาตรการ 

“เสริมสรางองคความรูดาน

การตอตานการทุจริต” 

 

1.2.2(1) โครงการปลูกตนไม

และบํารุงรักษาในพ้ืนที่

สาธารณะ 

 

1.2.2(2) โครงการรักนํ้า รัก

ปา รักษาแผนดิน 

 

1.2.2(3) โครงการสรางและ

ปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอน

ใจในเขตชุมชน 

 

- 

 

 

 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

 

500,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

500,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

500,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

500,000 
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งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

เหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2(4) โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวในเขต

ชุมชน 

 

1.2.2(5) โครงการลดและ

แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

1.2.3(1) โครงการสงเสริม

การใชชีวิตตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

(ปลูกพืชใชนํ้านอย) 

 

500,000 

 

 

 

30,000 

 

 

50,000 

 

 

 

500,000 

 

 

 

40,000 

 

 

50,000 

 

 

 

500,000 

 

 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

 

 

500,000 

 

 

 

60,000 

 

 

50,000 

 

 

 

 



 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

ปฏิบัติตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงศนูยพัฒนา

เด็กเล็ก 

 

1.3.3(2) โครงการสราง

ภูมิคุมกันใหแกเด็กและ

เยาวชนในการปลูกฝงหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.3.3(3) โครงการสงเสริม

การเรียนรูและมีจิตสํานึกการ

ปฏิบัติตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชน

และประชาชน 

 

37,500 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

150,000 

 

 

 

 

 

150,000 

 

 

 

150,000 

37,500 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

37,500 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

37,500 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ - 1 กิจกรรม 

12 โครงการ 

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

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

เหตุ 

2. การบริหาร

ราชการเพ่ือ

ปองกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร 

2.1(1) กิจกรรมประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริตของ

ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

- - - -  

 2.2 มาตรการสราง           

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1(1) มาตรการการสราง

ความโปรงใสในการบริหารงาน

บุคคล 

  

2.2.1(2) กิจกรรม “สราง

ความโปรงใสในการพิจารณา

เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

 

2.2.2(1) กิจกรรม “ควบคุม

การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป” 

 

2.2.2(2) กิจกรรม “การ

พัฒนาแผนและกระบวนการ

จัดหาพัสด”ุ 

 

2.2.3(1) โครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – 

จัดจาง 

 

2.2.3(2) โครงการจัดเก็บขอมูล

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

30,000 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

30,000 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

30,000 

 



 2.3 มาตรการการใช

ดุลยพินิจและใช

อํานาจหนาที่        

ใหเปนไปตาม

หลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ด ี

2.3.1(1) กิจกรรมการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

2.3.1(2) โครงการลดข้ันตอน

และระยะเวลาการปฏิบตัิ

ราชการ 

 

2.3.2(1) มาตรการการมอบ

อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ

ราชการ 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 
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เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1(1) กิจกรรมยกยองเชิด

ชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่

ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่

ประจักษ 

 

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคณุแก

คณะกรรมการชุมชน 

(คณะกรรมการแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส) 

 

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 2.5 มาตรการจัดการ             

ในกรณีไดทราบหรือ

รับแจงหรือตรวจสอบ

พบการทุจริต 

 

2.5.1(1) มาตรการ “จัดทํา

ขอตกลงการปฎิบัติราชการ” 

 

2.5.1(2) กิจกรรม “การจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส” 

 

2.5.2(1) กิจกรรม ใหความ

รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 

การปฏิบตัิราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

2.5.2(2) มาตรการ “ใหความ

รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”  

 

2.5.3(1) มาตรการ “แตงตั้ง

ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง

รองเรียน”   

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

เหตุ 

                           

2.5.3(2) มาตรการ 

“ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง

รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก

หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส วาทุจริตและปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิ

ชอบ” 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

มิติที่ 2 รวม 6 มาตรการ - 10 กิจกรรม 

3 โครงการ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000  
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เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 



3. การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารในชองทางที่

เปนการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจ

หนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ไดทุกข้ันตอน 

3.1.1(1) มาตรการ 

“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร

ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส ใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน” 

 

3.1.1(2) กิจกรรม “การออก

ระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส” 

 

3.1.2(1) โครงการ

ประชาสัมพันธอินเตอรเน็ต

ตําบล 

 

3.1.3(1) มาตรการ “เผยแพร

ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ

หลากหลาย” 

 

3.1.3(2) มาตรการ “จัดใหมี

ชองทางที่ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส” 

 

3.1.3(3) โครงการ

ประชาสัมพันธขาวสารใน

ระบบตาง  ๆ

 

3.1.3(4) โครงการจัดทํา

วารสารประชาสัมพันธการ

ดําเนินงาน 

 

3.1.3(5) โครงการ

ประชาสัมพันธในการจัดเก็บ

ภาษ ี

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

100,000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

100,000 
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เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็น การรับและ

ตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

 

3.2.1(1) โครงการสนับสนุน

เวทีประชาคม 

 

3.2.2(1) โครงการการ

ดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรอง

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

ทองถ่ิน 

 

3.3.1(1) โครงการ อบต.พบ

ประชาชน 

 

3.3.2(1) มาตรการแตงตั้ง

ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับงาน

จาง 

 

3.3.3(1) มาตรการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบตัิตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดีขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ - 2 กิจกรรม 

7 โครงการ 

 

270,000 270,000 270,000 270,000  
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เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 



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         

ภาคประชาชนมสีวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัตหิรือการ

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

จากตัวแทนชุมชน 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 4.3 การสงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบของสภา

ทองถ่ิน 

4.3.1(1) โครงการอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพและศกึษาดูงาน

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง

และผูนําชุมชน 

 

300,000 300,000 300,000 300,000  
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เหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  

 

 

 

 

4.4 เสริมพลังการมี

สวนรวมของชุมชน 

(Community) และ

บูรณาการทกุภาค

สวนเพ่ือตอตานการ 

ทุจริต 

 

 

 

4.3.2(1) กิจกรรมสงเสริม

ส ม า ชิ ก ส ภ า ท อ ง ถ่ิ น ใ ห มี

บทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 

4.4.1(1) มาตรการเฝาระวัง

การคอรรัปชันโดยภาค

ประชาชน 

 

4.4.2(2) กิจกรรมการติดปาย

ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น

การทุจริต 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบิกจาย

จาก

หมวด

คาใช

สอยฯ 

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ - 5 กิจกรรม 

3 โครงการ 

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

 

 

     

 

 

 



สวนท่ี 3 

รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝาย

สภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบตัิราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกดิประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิน่ 

  

โครงการ ลําดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต.และพนักงานสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 

  เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของ

รัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน

รวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 

ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมี

คุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขา

มารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ 

  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรม

คุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ดังกลาวนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน 

  3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

  3.4 เพื่อสราง จิตสํานึกและความตระหนัก ท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน 

4. เปาหมาย 



  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 60 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินการ 

  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก

จิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษา

ดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

  200,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ตัวชี้วัด 

  ประชาชนผูมารับบริการ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ 70 

  ผลลัพธ 

  ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการ

ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 



 

มาตรการ ลําดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองหงส” 

2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวย

ความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือ

ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปน

ธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก

ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส 

และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยา

วิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ

พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดให

ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลง

วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใช

เปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงสไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชน

ทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและ

ระดับบุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



  3.3 เพื่อทําให เกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  3.4 เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ

ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ

สังคมตามลําดับ 

  3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเพื่อใชเปนคานิยมสําหรับ

องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

  2. เผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปดเผย

เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของ

รัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

 

 

 



1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรอืการ

มีผลประโยชนทับซอน 

 

กิจกรรม ลําดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของจนสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม

เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ

กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แต

กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

  “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมี

การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน

สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง

ผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 

ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทท่ีตน

มีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐ

ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดให

หนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาท่ี เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ

ของตน เพื่อไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหความรู  ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน 



  3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีจิตสํานึก 

คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให

หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

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 

  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพื่อสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุง

และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก

ระดับ 

  ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ

ประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ

ผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขางตน และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ

ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของ

เจาหนาท่ีในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตน

ในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให

เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสให

บุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 



  3.2 เพื่อเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา

การทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

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 “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา

ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศ

ไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา 

รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 

 ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อใหสามารถ

แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูการ

ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

  3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ

ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ปลูกจิตสํานึก 



  2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ

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/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

 

  1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการปลูกตนไมและบํารุงรักษาในพื้นท่ีสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

  เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี

ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตก

ในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน      สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ 

ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นท่ี      สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะ

โลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน 

อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นท่ีใหเกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย 

2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทําโครงการ 

“ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพื้นท่ีตําบลหนองหงส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 

2564” เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) 

และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทํา

โครงการนี้ข้ึนมาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีกสิกรรมของประชาชนและพื้นท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส เพื่อใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน 

  3.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพื้นท่ี

สีเขียวในตําบลหนองหงส 

  3.3 เพื่อใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม

มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 

  3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ

คลายรอนแกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 100 ตน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  พื้นท่ีสาธารณะในเขตตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินงาน 



  6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 

  6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี ใหจัดเตรียม

สถานท่ีเพื่อปลูกตนไม 

  6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ 

  6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในทองถ่ิน 

  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 ทําใหเพิ่มพื้นท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

  10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรม

รื่นในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปา

ไมท่ีผิดกฎหมายไดเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่ง

สงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยให

ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุล เพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอ ยู หัวและสมเด็ จ

พระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิด

คนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและย่ังยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธี

ท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 

อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัย

และจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรง

และพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพื่อประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและ

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่อสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อใหแหลงน้ําและพื้นท่ีปาคืนสูสภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณสามารถแกปญหาความแหงแลง

และอุทกภัยในพื้นท่ีไดอยางย่ังยืน เปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัคร

และพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

จํานวน 14 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกิน

ได เปนตน 

  4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 14 หมูบาน และพื้นท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส โดย

บูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  



  4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ผูนําชุมชนกลุมตาง 

ๆ ท้ัง 14 หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและ

เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 

 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  พื้นท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและแหลงน้ํา คู 

คลอง  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินงาน 

  6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ 

(กลุมรวมทุกชุมชน) 

  6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน 

(กลุมยอยแตละชุมชน) 

  6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ

ชุมชน) 

  6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทํา

ความสะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ

สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

  6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  100,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  เกิ ดกลุมอ าส าส มัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติแล ะสิ่ งแวดล อมในชุ มชนเพิ่ มมาก ข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 



 

โครงการ ลําดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสรางและปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจในเขตชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   เนื่องจากสภาพภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอมในเขตตําบลหนองหงส มีสภาพเสื่อม

โทรมและมีภูมิทัศนไมรมรื่นสวยงาม และมีสถานท่ีไมเพียง เพื่อใหตําบลหนองหงส มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ี

เพียงพอ และมีภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม มีสภาพแวดลอมท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงมีความ

จําเปนจะตองมีการสรางและปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจในพื้นท่ีใหดีย่ิงข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีเพียงพอ 

  3.2 เพื่อใหมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สะอาด รมรื่นเปนท่ีพักผอนหยอนใจและปลอดภัย 

   3.2 เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นท่ีนาอยู  

4. เปาหมาย  

  เชิงปริมาณ  

  4.1 จัดซื้อไมดอก ไมประดับ ตกแตงสถานท่ีพักผอนหยอนใจในเขตชุมชนใหรมรื่น สวยงาม  

  เชิงคุณภาพ  

  4.2 บริเวณสถานท่ีพักผอนหยอนใจในเขตชุมชนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยู  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนนิการ  

  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

  5.2 จัดหาไมดอก ไมประดับสําหรับการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  

  5.3 ดําเนินการตกแตงไมดอก ไมประดับ ตกแตงสถานท่ีพักผอนหยอนใจในเขตชุมชน 

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 สวยงามของสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

  10.2 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณพื้นท่ีสถานท่ีพักผอนหยอนใจในเขตชุมชน 



โครงการ ลําดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวในเขตชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   เนื่องจากสภาพภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอมในเขตตําบลหนองหงส มีสภาพเสื่อม

โทรมและมีภูมิทัศนไมรมรื่นสวยงาม เพื่อใหตําบลหนองหงส มีภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงมีความจําเปนจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีใหดี

ย่ิงข้ึน เพื่อใหมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สะอาด รมรื่นเปนท่ีพักผอนหยอนใจและปลอดภัย  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม สะอาด รมรื่นเปนท่ีพักผอนหยอนใจและปลอดภัย 

   3.2 เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาพื้นท่ีนาอยู  

4. เปาหมาย  

  เชิงปริมาณ  

  4.1 จัดซื้อไมดอก ไมประดับ ตกแตงภูมิทัศนบริเวณแหลงทองเท่ียวในเขตชุมชนใหรมรื่น สวยงาม  

  เชิงคุณภาพ  

  4.2 บริเวณแหลงทองเท่ียวในเขตชุมชนมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นาอยู  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนนิการ  

  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  

  5.2 จัดหาไมดอก ไมประดับสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน  

  5.3 ดําเนินการตกแตงไมดอก ไมประดับ ตกแตงสถานท่ีแหลงทองเท่ียวในเขตชุมชน 

 

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 สวยงามของสถานท่ีทองเท่ียว  

  10.2 เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในบริเวณพื้นท่ีสถานท่ีแหลงทองเท่ียวในเขตชุมชน 



 

โครงการ ลําดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

   องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจํานวน 12 ตันตอวัน การเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นท่ีไดประมาณ 10 ตันตอวัน มีขยะมูลฝอยตกคางจํานวน 2 ตันตอวัน โดยนําขยะ

มูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไปกําจัด ณ 88/1 หมูท่ี 9 ตําบลควนกรด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสีย

คาใชจายในการกําจัดประมาณ 70,000 บาทตอเดือน โดยพื้นท่ีดําเนินการโครงการท่ีคัดเลือกเปนชุมชนเปาหมาย 

มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉลี่ย ประมาณ 2 ตันตอวัน 

        ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ประชาชน/เยาวชนขาดจิตสํานึก ยังไมมีการ 

คัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภทภายในชุมชน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.ขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก

อุปกรณไมมีประสิทธิภาพ หรือขาดบุคลากรในการดําเนินการ การกําจัดมูลฝอย ไมมีท่ีฝงกลบเพียงพอ การเทกอง

เกิดปญหารองเรียน เปนตน 

       องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีความจําเปนตองดําเนินโครงการเชิงรุกสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง เพื่อแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีชุมชน สถานศึกษา อาคาร

หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน ในเขตพื้นท่ี องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส หรือเพื่อรณรงค/สงเสริมให

ประชาชน/เยาวชน เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย  

(ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป) ท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดภายในชุมชนของตนเองได และ

สามารถเปนตนแบบใหแกชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นท่ี 

3. วัตถุประสงค  

  1.ใหมีความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมูบาน สถานศึกษา ฯลฯ 

  2.ใหมีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป เพื่อ

ลดปริมาณขยะในชุมชนเปาหมาย 

  3.ใหมีชุมชน/กลุมเปาหมายนํารองในการคัดแยกขยะจากตนทางเพื่อใชเปนตนแบบในการขยายผล

สูชุมชนอื่น ๆ ตอไป 

  4.ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดลงไดไมนอยกวารอยละ 35 ของ

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

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 จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ 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 เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นท่ี/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 สามารถคัดแยกและจัดการขยะแตละประเภทไดอยางเหมาะสม 

  (2) ชวยลดปญหาปริมาณขยะ ปญหาไมมีท่ีกําจัดขยะ และปญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนใน

พื้นท่ี 

 (3) เกิดชุมชนตนแบบท่ีสามารถถายทอดความรู และทักษะในการคัดแยกประเภทขยะสูชุมชนอื่นๆ 

(4) สภาพแวดลอมในพื้นท่ีชุมชนตนแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 

(5) ลดการทําลายทรัพยากรดินในพื้นท่ีจากการกําจัดขยะดวยวิธีการเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ลําดับที่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงการสงเสริมการใชชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง(ปลูกพืชใชน้ํานอย) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ัง

ไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหา

ใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการ

ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกัน

ก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปน

โครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล 

ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความ

จําเปน ประหยัด การพึ่งพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนน

การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการ

ผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวน

รวมของเกษตรกร 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได 

โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต

เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลหนองหงส 

  3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลหนองหงส 

  3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 

  3.4 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 

  6.2 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการการปลูกพืชใชน้ํานอยใหกับผูรวมโครงการ 



  6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 

  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 มีรายไดเพิ่มข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 

  10.4 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (6) ลดการปนเปอนสิ่งสกปรกลงสูทรัพยากรน้ําในพื้นท่ีจากน้ําชะขยะท่ีไมไดกําจัดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

โครงการ ลําดับที่ 8 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เด็กปฐมวัยมีอัตราการเจริญเติบโตทุกดานท้ังรางกาย สังคม จิตใจและปญญา เปนชวงเวลาท่ีโอกาส

ทองของการเรียนรูเปดกวางเต็มท่ี ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีตองปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งถาเด็กปฐมวัยไมได

เรียนรูสิ่ง ตางๆ เหลานี้ในชวงวัยท่ีเหมาะสม ผานชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดของการเรียนรูเรื่องนั้นๆ ไปแลว การพัฒนาใน

ภายหลังจะทําไดคอนขางยาก ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยนั้นข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาของ

บุคคลนั้น เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 8 ป เปนวัยท่ีจะรับกฎเกณฑและมาตรฐานทางจริยธรรมจากบิดามารดาและครูในชวง

ปฐมวัยนี้จึงถือไดวาเปนระยะเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดในการอบรมกลอมเกลาและปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยเปนคนดี ครูผูดูแล

เด็ก ผูดูแลเด็ก หรือผูอบรมเลี้ยงดูเด็กตองพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีดําเนินชีวิตอยางมีสติและเปยมดวยความรักความ

เมตตา จัดบรรยากาศท่ีอบอุนงดงามดวยความรัก ความเมตตาตอสรรพสิ่งและกลมกลืนกับความเปนจริงในธรรมชาติ

รอบตัว ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ถือวาเปนตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมท่ีสําคัญในสถานศึกษา มีบทบาทเปนท้ังผูจัด

ประสบการณการเรียนรูและการเปนแบบอยางท่ีดีในชีวิตประจําวัน โดยถือหลักการสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น 

นอกจากนี้ ตองดําเนินการประสานความรวมมือกับบิดามารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชน ทุกฝายเพื่อรวมกัน

พัฒนาและสงเสริมเด็กอยางถูกวิธีอันจะเปนพื้นฐานของการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง การวางรากฐานท่ีดีใหกับเด็ก

ปฐมวัยจึงเทากับเปนการเตรียมสรางพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ 

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กท่ีอายุตั้งแตแรกเกิดถึง ๕ ขวบนั้น เปนหลักการท่ีคํานึงถึง

การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม เพื่อใหโอกาสในการพัฒนาเด็กทุกดานตามลําดับข้ันของพัฒนาการอยาง

สมดุลและเต็มตามศักยภาพ ในการจัดการศึกษานั้นเปนภารกิจหนาท่ีหลักของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขอองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส ท่ีดําเนินกิจกรรมสนับสนุน สงเสริมใหมีการดําเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนไปตาม

เจตนารมณของหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีความสําคัญอยางย่ิงตอ

การวางรากฐานของการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพท้ังทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรูคู

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมี

ความสุข  

การฝกใหเปนเด็กปฐมวัยใหเปนเด็กปฐมวัยเปนเด็กเกง ดี มีสุข การพัฒนาความฉลาดทางสติปญญา

และความมีไหวพริบปฏิภาณนั้น ไมสามารถเกิดข้ึนไดเอง นอกเหนือจากหนาท่ีของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูแล

เด็ก จําเปนตองไดรับการสงเสริมจากในหลายดานจากครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก ท้ังการสั่งสอน อบรม เสริมสราง

วินัย และการฝกสมาธิ ดังนั้นการฝกสมาธิถือวาเปนการปูพื้นฐานสติปญญาใหกับเด็กปฐมวัยไดเปนเปนอยางดี การ

ฝกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไมไดหมายความวาใหครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก หรือผูปกครองใหเด็กปฐมวัยมานั่งนิ่งๆ 



ไมใหกระดุกกระดิกไปไหน แตการฝกสมาธิสาหรับเด็กปฐมวัย คือ การฝกเด็กใหความสนใจหรือจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อยางแนวแนและตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเปนการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเปนระยะเวลานานก็ได โดยจะ

กอใหเกิดการเรียนรู พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคูกันไป แตในวัยเด็ก การจะใหเด็กปฐมวัยมาสนใจกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่งเปนระยะเวลานานๆ คงไมใชเรื่องงายๆ เนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางสาหรับเขายังดูใหมและมีความนาสนใจอยู

เต็มไปหมด เด็กปฐมวัยจึงสนใจอยูกับสิ่งหนึ่งไดไมนาน จึงทาใหธรรมชาติของเด็ก ๆ จะถูกเขาใจวาไมชอบอยูนิ่ง 

สนใจกับสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ดังนั้นการท่ีจะเริ่มปูพื้นฐานดานสมาธิ จะชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีจิตใจจดจอกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่งนานๆ เพื่อใหเรียนรูอยางเต็มท่ี เพื่อพัฒนาสูทักษะดานอื่น ๆ ตอไป ผลพลอยไดจะทําใหเด็กปฐมวัยเปนเด็กท่ี

มีวินัย มุงม่ันทําอะไรใหเสร็จเปนอยาง ๆ ไมทําอะไรซ้ําซอน  

ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงเห็นความสําคัญในการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคแกเด็กปฐมวัย จึงจัดทําโครงการปลูกฝงคุณธรรจริยธรรม

ใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ข้ึน เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

รวมท้ังมีจิตใจท่ีดีงามตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยมีครูผูดูแลเด็ก ผูดูแล

เด็กและผูปกครองเปนตนแบบและทําหนาท่ีขัดเกลาดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดย

มุงเนนใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเหมาะสมตามพัฒนาการแหงวัย และ

อยางเต็มศักยภาพ 

3. วัตถุประสงค   

  ๓.๑ เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

  ๓.๒ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณลักษณะพื้นฐาน

สําหรับเด็กปฐมวัย ๘ ประการ 

  ๓.๓ เพื่อสงเสริมการฝกสมาธิใหเด็กไดมีความพรอมในการเรียนรูตามพัฒนาการแหงวัย โดยใชเกม

การศึกษาเปนตัวชวยฝกสมาธิ และมีการใชบทเพลงสวดมนตเปนตัวชวยใหจิตใจออนโยนเปนสมาธิมากข้ึน 

  ๓.๔ เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความเขาใจในหลักปฏิบัติการศีล ๕ จากนิทานคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

3.1 ดานปริมาณ  

๓.๑.๑ เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน จํานวน ๕๐ คน 

๓.๑.๒ ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก ผูปฏิบัติหนาท่ีผูดูแลเด็กและเจาหนาท่ีท่ี  

เกี่ยวของ จํานวน ๔ คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ 

6.2 ชี้แจงผูปกครอง และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กถึงแนวทางการดําเนินงาน  



6.3 ดําเนินงานโครงการ  

6.๓.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 

6.๓.๒ ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน  

6.๓.๓ ประสานถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

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 ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑๐.๑ เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖  

๑๐.๒ เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณธรรมพื้นฐานสําหรับเด็ก 

ปฐมวัย ๘ ประการ  

๑๐.๓ เด็กปฐมวัยมีสมาธิในการเรียนรูตามพัฒนาการแหงวัย และเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาดาน 

สติปญญา อารมณ จิตใจและสังคม อยางรอบดาน  

๑๐.๔ เด็กปฐมวัยมีความรู ความเขาใจในขอปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ในระดับพื้นฐานสําหรับเด็ก

ปฐมวัย ตามพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย อันจะเปนการพื้นฐานในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจาเปนสาหรับเด็กปฐมวัยตอไป  

๑๐.๕ เด็กปฐมวัยมีความเขาใจในหลักปฏิบัติศีล ๕ สาหรับเด็กปฐมวัย และสามารถสื่อความหมาย 

จับคูภาพท่ีสื่อความหมายตรงกับหลักศีล ๕ อยางงาย ๆ ได  

๑๐.๖ ครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก และผูปกครองของเด็กปฐมวัย ไดตระหนักในสงเสริมความรู ความ

เขาใจ ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีจําเปนแกเด็กปฐมวัย 

๑๐.๗ เด็กปฐมวัยไดใชกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อพัฒนาดานรางกาย กลามเนื้อมัดใหญ และ 

กลามเนื้อมัดเล็กใหแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธกัน  

๑๐.๘ เด็กปฐมวัยไดใชกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจและสังคม และ 

ลักษณะนิสัยท่ีดีในการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชนตอไป 

  1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 



โครงการ ลําดับที่ 9  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการอบรมจริยธรรมและคณุธรรมใหเด็กเยาวชนและประชาชน(ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน)2. 

หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

  ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย

มากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดนและปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังสงผลถึง

เดก็ เยาวชนและประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่ง

ทําใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมท่ีจะตานทานกับปญหาตองขาดความม่ันคงจนเกิดปญหาตางๆ 

ของสังคมตามมารวมท้ังความขัดแยงทางการเมืองในระดับชาติซึ่งไดขยายสูชุมชนท้ังในเมืองและชนบทซึ่งเห็นไดจาก

การสนทนากลุมยอยๆ แบบไมเปนทางการในชุมชนและเม่ือความขัดแยงขยายสูชุมชน ประชาชนทุกระดับควรเขามา

มีสวนรวมในการขจัดความขัดแยงท่ีมีความเห็นตางกัน โดยการสงเสริมการมีสวนรวมในการเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท ในชุมชน ภายใตนโยบายการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติโดยมุงเนนสงเสริม

ใหชุมชนเกิดสมานฉันทดวยวัฒนธรรมสันติวิธีท่ียึดหลักความเปนกลางและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อลด

ความขัดแยง ความแตกแยกในเชิงความคิด โดยเนนการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝาย วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรม อันจะนํามาซึ่งความรัก ความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นท่ีอยางแทจริง  โดยการรวมกัน

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นําไปสงเสริมกระบวนการสรางความปรองดองสมานฉันท 

  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงมีแนวคิดในการแกไขปญหาดังกลาวคือ

จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและสติปญญา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการฝกปฏิบัติธรรมในกลุมเด็ก เยาวชน  ประชาชน  ซึ่งจะชวยทําให  เกิดวินัย  ความสามัคคีและมีจริยธรรม

คุณธรรม ซึ่งจะทําใหพื้นฐานทางจิตใจอยูในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ยอมสงผลตอพฤติกรรม และสามารถ

แกปญหาสังคมได  

  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดและเพื่อเสริมสรางจริยธรรม

คุณธรรม(ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน) ใหเกิดความรักสามัคคีมีความปรองดองสมานฉันทองคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม สวนท่ี ๓ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลมาตรา ๖๖ มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมและมาตรา 

๖๗(๕) องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงไดจัดทําโครงการอบรมจริยธรรม

คุณธรรมเพื่ออบรมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับเด็กเยาวชนและประชาชนในเขตตําบลหนองหงส 

3. วัตถุประสงค 

  ๒.๑  เพื่อนําพุทธธรรมไปสูการปฏิบัติจริงโดยมุงเนน ความมีวินัย จิตสํานึกความเปนไทย ตอตาน

การทุจริตคอรรัปชันและยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 



  ๒.๒  เพื่อเสริมสรางวินัย ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันทใหเกิดแกเด็กและ

เยาวชนประชาชน 

   ๒.๓  เพื่อปลูกฝง/สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเด็กเยาวชนและ

ประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ๓. เปาหมาย 

  ๓.๑   เปาหมายเชิงปริมาณ 

   -  ผูเขารับการอบรม   จํานวน   ๔๐   คน 

  ๓.๒   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   -   ผูท่ีเขารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค 

   -   ผูท่ีเขารับการอบรมมีความใกลชิดศรัทธาในกิจกรรมทางศาสนาและสามารถนําความรู

มาใชในการดําเนินชีวิตได 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.๑   คณะผูบริการทองถ่ินและกรรมการศูนยเครือขายประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

  6.๒   จัดตั้งกรรมการและจัดทําโครงการ 

  6.๓   ประสานสถานท่ีและคณะวิทยากร 

  6.4   ดําเนินการตามโครงการโดยดําเนินการอบรมเด็กและเยาวชน 

6.5   ติดตามและประเมินผล 

  6.6   ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  200,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

  งานการศึกษา งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ๑0.๑  ผูเขารับการอบรมนําพุทธธรรมไปสูการปฏิบัติจริง โดยมุงเนนความมีวินัย จิตสํานึกความ

เปนไทย ตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 

  ๑0.๒  ผูเขารับการอบรมเกิดความรักความสามัคคี  ความปรองดองสมานฉันท และมีวินัย 

   ๑0.๓  ผูเขารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

  1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจติสาธารณะ 



โครงการ ลําดับที่ 10  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการสงเสริมการเรียนรูและมีจิตสํานึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 เนื่องจากปจจุบันเด็กไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน ผลกระทบดาน

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุ

นิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กรูจักความพอเพียง ปลูกฝง

อบรม บมเพาะใหเด็กมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคา

ของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคา

ของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงได

จัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กตําบลหนองหงส (กจิกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้ึน เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็ก เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กสามารถใชชีวิตได

อยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจัก

เอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย 

 อาศัยความตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และ

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบล

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี

หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนา

สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา 

(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคน

ไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 



  3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ในตําบลหนองหงส จํานวน 100 คน 

  เชิงคุณภาพ 

  เด็กเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น

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 สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนได 

  10.3 เด็กเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข 

 



โครงการ ลําดับที่ 11  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชนในการปลูกฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี

สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนนั้นคนในสังคมตองมี

คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็ก

และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทํา

ในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 

เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) 

การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให

เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ

จัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ

สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองหงสข้ึน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะ

เปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหา

ทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึด

ม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพื่อ

สวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 

สุจริต 

  3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการ

โกงทุกรูปแบบ 



  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อ

รักษาประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  เด็กและเยาวชนตําบลหนองหงส จํานวน 100 คน 

  เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี  สามารถนําความรู

ประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง 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 ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 

  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 12 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการสงเสริมการเรียนรูและมีจิตสํานึกการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกเยาวชน

และประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ีทําใหเกิดปญหาเชน 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและเยาวชนไทย

ไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตออนาคตของชาติ 

ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทาง

เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับ

ผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย 

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคต

ของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองหงส (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพื่อปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และ

เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และ

เห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

หนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย 

องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน

ตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 

ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 

ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันได 



  3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน 

และรูจักอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

4. เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ 

  เด็กและเยาวชนตําบลหนองหงส จํานวน 100 คน 

  เชิงคุณภาพ 

  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

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 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 

  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชี วิตไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได 

  10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 

 

 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 

 

        2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบริหาร 

  

กิจกรรม ลําดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 

3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ

รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ

ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด

วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี

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

ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน

ตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  

  (Corruption Perception Index : CPI) 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน

การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตอง

ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนใน

ทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวน



รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปน

ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

  ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง

ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยย่ัวยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต 

ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถ

เกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

จํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน 

อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใช

อํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหาย

ของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจาก

การทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน

การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริต

ขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศตอไป  

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

  4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

  4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส  

  6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

  6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 



  6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

  6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตังชีว้ัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผลผลิต 

   - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

   - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  

   อยางนอย 1 ครั้ง 

   - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

   4 ป จํานวน 1 ฉบับ 

  10.2 ผลลัพธ 

   - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความโปรงใส สามารถ

ปองกันการทุจริตของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสได 

   - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ

แตงตัง้ โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

มาตรการ ลําดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 

  พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนบุคลากรท่ีมี

ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหมีศักยภาพ โดย

มุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา

จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน

รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหาร

ใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพื่อนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบได

อยางแทจริงตอไป 

  เพื่อใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน

การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ

โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 

  3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได 

  3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงาน

บุคคล 

  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพได

คนดี คนเกงเขามาทํางาน 

 

 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

  จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อน

ตําแหนง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครศรธีรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

  6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

  6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

  6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  งานบริหารท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตังชีว้ัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผลผลิต 

   - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

จํานวน 1 มาตรการ 

   - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ

บาล 

  10.2 ผลลัพธ 

   - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหงสไมนอยกวา 90 % 

   - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 

   - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความโปรงใส สามารถ

ปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 

 



กิจกรรม ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนา

ผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจ

ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล จังหวัดนครศรธีรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ

บริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของ

กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนประธานกรรมการ และหัวหนา

สวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปน

เลขานุการ 

  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงสโดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงสท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย

เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 



  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส รวบรวมและเสนอผลการพจิารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวใน

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน

ในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง

เครงครัด 

กิจกรรม ลําดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

เปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส จึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จัดทําทะเบียนคุมเงิน

รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก

จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประ จําป  แล ะดําเนิน งานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจะตอง

ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

  3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ

หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ 

  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน 

  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ลําดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการ

บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน

และการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมาย

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

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 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 

  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

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 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการ ลําดับที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา

บริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและ

การจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงสจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวย

ความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 70 ท่ีกําหนดให

องคการบริหารสวนตําบล จะตองเปดเผยขอมูลและขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชน

ระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 



แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ

กระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และชุมชนตางๆ  

  ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 

   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 

   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

   - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการเปนตน  

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 

   - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการท่ีจัดซื้อจัดจางท้ังหมด 

   - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

   - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการจัดเก็บขอมูลในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนใน

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอื่นตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสารธารณะ

ใหแกประชาชนในเขตตําบล นั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี

ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี

คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง ท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ เพื่อ

คุณภาพการใหบริการ เพื่อประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการ

ใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความ

พึงพอใจ 

  3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการ

ใหบริการ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 

  3.3 เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

  3.4 เพื่อเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  พื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสตาม

รูปแบบท่ีกําหนด 

  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสทราบ 

  6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

  6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  เ บิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป  แผนง านบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร ท่ัวไป 

งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ งบประมาณ 30,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบ  

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผลผลิต 

   ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส จํานวน 1 ฉบับ 

  10.2 ผลผลิต 

   - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 

   - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

 

 

 



2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกีย่วของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

กิจกรรม ลําดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับ

การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมี

การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

  เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการ

บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

  3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

  3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหสั้นลง 

  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลหนองหงส 

  4.3 ประชาชนนอกพื้นท่ี และประชาชนท่ัวไป 

  4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 



  4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส อําเภอหนองหงส จังหวัดศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสตองปฏิบัติ 

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 

ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

  6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

  6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา

ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหาร

ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

  10.3 การปฏิบัตริาชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

  10.4 ทําใหภาพลักษณของเทศบาลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากย่ิงข้ึน 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง

เปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา

ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย

อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการดําเนินการ

ดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมี

หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่ง

ของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางาน

เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ

และพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

  3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนได 

  3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิ ธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 

  3.4 เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส 



5. พื้นที่ดําเนินการ 

  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

   6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

   6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงาน

บริการ 

   6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนําจุดบกพรอง

ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ

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 รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอขอรับบริการ 



  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดําเนินงานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มาตรการ ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 

   มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น 

ก็เพื่อเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/

มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 

คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให

การบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

  ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ี

การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ

สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

  คณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส รององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

หรือหัวหนาสวนราชการ 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส รององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส หรือหัวหนาสวนราชการ ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อํานวยความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรม ลําดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2. หลักการและเหตุผล 

  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ทําใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริต

ทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอื่นๆ 

  เพื่อเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงสจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก

ผูกระทําความดี เพื่อสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนเปนแบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม 

เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

  3.2 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

  3.3 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.4 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอัน

เปน กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากย่ิงข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอย

กวา 3 คน/ป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

6. วิธีดําเนินการ 

  จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให

เปนท่ีประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เว็บไซตองคการบริหาร

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/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

กิจกรรม ลําดับที่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพื้นท่ีรับผิดชอบจํานวน 

มีพื้นท่ีท้ังหมด 40.12  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  25,074 ไร  ประกอบดวย 14 หมูบาน มีประชากรจํานวน

ท้ังหมด  10,958  คน  จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 4,152  ครัวเรือน ในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงสมุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับ

ความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไป

เพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 

16 (16) กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมี

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค ท่ีจะให มี

คณะกรรมการชุมชนเขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาท่ีในการประสานงานกับองคการบริหาร

สวนตําบล และหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกขสุขของพี่นองประชาชนในชุมชน 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา 

แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ใน

การเชดิชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชู

เกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ

ทองถ่ิน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก

คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  

3. วตัถุประสงค 

  3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปน

กรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  

  3.2 เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมี

ขวัญและกําลังใจ 

4. เปาหมาย 



  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบ

วาระการดํารงตําแหนง  

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  

  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 

   - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ 4 ป ไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100 

  10.2 ผลลัพธ 

   - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

   - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม ลําดับที่ 8 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ

ภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแส

โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัย

ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย 

ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจาก

ภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทํา

การเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีก

แนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปนการใชพื้นท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัย

จากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช

บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน

สามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย  

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชี วิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองหงสคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดทํา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนํา

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. เพื่อเปนแบบอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิต 

4. เปาหมาย 

  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5. สถานที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลหนองหงส 



  6.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 

  6.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนแบบอยางแกเกษตรกร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

  งานสงเสริมการเกษตร สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 

  1. ประชาชนผูไดรับคัดเลือกเปนแบบอยางไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

  2. ประชาชนเกิดแรงจูงใจจากตนแบบสามารถนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได ท้ังยังสนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอีกดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

 

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบคุลากรในองคกรไดปฏิบัตหินาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 

มาตรการ ลําดับที่ 3  

 

1. ชื่อโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนี

ในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง

ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ

บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอื้อใหเกิด

การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ

องคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ

รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียาก

ตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม 

ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

  3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 

  3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 



6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร

ทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

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 “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ

วาการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความ

รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการให

เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทํา

ความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 

45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ 

ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกับปลัด

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

  3.2 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง

การปฏิบัติราชการ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

  3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร

อยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับ

สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบล



กับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม

คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2) การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 

3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  

    - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตาม

ตัวชี้วัด เปนตน 

    - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแล

ตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ

หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนนิงานดังกลาว 

   1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

   1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการให

คะแนน 

   1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

 

 



6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับดีเลิศ/ดี

เย่ียม 

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 ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กิจกรรม ลําดับที่ 10 

 

1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

  กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เนื่องจากเห็น

ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหงส เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด

และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,

จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี

เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 

  การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน

ประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม

ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยังสตง.แลว แต 

สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ

สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 

  ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝาย

นิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย

เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ

ชอบ 

  นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เพื่อความ

โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 



  3.2 เพื่อความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  - ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อ

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 มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 

  10.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ลําดับที่ 4  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ

ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ี

กําหนดไวในกฎหมาย 

  กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ

ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม  หรือตรวจสอบเพื่อให

นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ัง

สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อสง เสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจาก

หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 

   - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป 

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. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

มาตรการ ลําดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน

เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืน

คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

  ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความ

เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส ข้ึน เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบได

ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  

  3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

  6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปรงใสและเปนธรรม 

  6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 



  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส โดยปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ลําดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิ

บาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ

รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรร

มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อให

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทํามาตรการการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียได

ทราบชองทางการรองเรยีนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวัง

มิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 

  “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  

6. วิธีดําเนินการ 



  6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

  6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีโดยมิชอบ 

  6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจ

แกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

  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 

   รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ผลลัพธ 

   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขัน้ตอน 

 

 3.1.1 จัดใหมศีนูยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

มาตรการ ลําดับที่ 1  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ

รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการ

ของหนวยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี

เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงสจึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส โดยมีงาน

ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน

สามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น

และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม

บิดเบือนขอเท็จจริง  

  3.2 เพื่อเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 1 แหง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส(ภายในศูนยบริการรวม องคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส) 

6. วิธีดําเนินการ 



  6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

  6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

  6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูล

ครบตามรายการท่ีกําหนด 

  6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ลําดับที่ 1  

 

1. ชื่อโครงการชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส” 

2. หลักการและเหตุผล 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ

ไววาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย

ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 

ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส วาดวย

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา

สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ข้ึน 

  2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน

เผยแพร จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี ้

  3. เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 

   3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

   3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

   3.3 ขอมูลขาวสารอื่น 

   3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 

  1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 

  2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 

จํานวน 1 ชุด 

  3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง

สําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจํานวน 1 ฉบับ 

  4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

  6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 



  6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอตอผูบริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 

  6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร 

เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ณ สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

  3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ

ตรวจสอบได 

โครงการ ลําดับที่ 1  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการประชาสัมพันธอินเตอรเน็ตตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

  ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ

ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรู

ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ 

และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ

เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให

ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงจําเปนตองพิจารณาในการ

เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปน

สิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 

หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหประชาชนไดรับ

ทราบโดยผานทางอินเตอรเน็ตตําบล 

  2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงสอยางถูกตองและโปรงใส 

  3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส 

  4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

  5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

  6. เพื่อความสัมพันธ ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 

  เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหแกประชาชน

โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง และสามารถเขามาสืบคนไดงายผานทางอินเตอรเน็ตตําบล 



   5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วธิีดําเนินการ 

  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 

  6.2 ดําเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

  6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ซึ่ ง

ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนตัวชี้วัด โดย

กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

  - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและมี

ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการที่เปนประโยชนกับ

การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

มาตรการ ลําดับที่ 2  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

   มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจ

หนาท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ

และหลากหลาย” ข้ึน เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม

ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 

  3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 

  3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภท

ข้ึนไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ไดแก 

 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 - งบประมาณรายจายประจําป 

 - แผนการดําเนินงาน 

 - แผนอัตรากําลัง 

 - แผนการจัดหาพัสด ุ

 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 

 - ขอมูลรายรับและรายจาย 

 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 



 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ลําดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

   มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจ

หนาท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร

ขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 

Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ท้ังนี้ 

เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงสไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 

  3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 

  3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

 - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 

 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

 เคลื่อนท่ี 

 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและให

 ประชาชนสืบคนไดเอง 

 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 

 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

 ทองถ่ิน 



7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 

  จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการประชาสัมพันธขาวสารในระบบตางๆ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

  ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ

ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อใหความรู

ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพื้นฐาน สรางความนาเชื่อถือ 

และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ

เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการให

ประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จึงจําเปนตองพิจารณาในการ

เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปน

สิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 

หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหประชาชนไดรับ

ทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

  2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงสอยางถูกตองและโปรงใส 

  3. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส 

  4. เพื่อใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

  5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

  6. เพื่อความสัมพันธ ท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 

  เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหแกประชาชน

โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง 

  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

  4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 



  4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส และคูมือการใหบริการ

ประชาชน 

  4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

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 เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ซึ่ ง

ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนตัวชี้วัด โดย

กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

  - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและมี

ความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 กําหนดสาระสําคัญ ใหประชาชนไดมีโอกาสในการ

ไดรับขอมูลขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อท่ีประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ

ไดรูขอมูลขาวสารของทางราชการ และเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและประชาชนไดรูถึงสิทธิหนาท่ีของ

ตนอยางเต็มท่ี เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร การบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตองอาศัยสื่อ

ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย ทันสมัย หลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

จึงจําเปนตองมีระบบการบริการดานประชาสัมพันธท่ีดี เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอม

ท้ังหนวยงานของรัฐ สามารถแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางแทจริงและเพื่อเปน

การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง   

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค   และเปาหมายการพัฒนา  

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธการรณรงค ประชารัฐรวมใจ 3 เก็บ ปองกัน 3 โรค เพื่อสราง

ความรูและความเขาใจอันดีระหวางองคกรกับประชาชนในตําบลหนองหงส ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 

2540 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อเผยแพรบริการขอมูลขาวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นท่ีใกลเคียง 

  2. เพื่อบริการขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  3. เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวน

ตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เปาหมาย 

 1. จัดทําวารสารรายงานประจําป เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

  2. จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 

 3 .เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 

  6.2 ดําเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 



  6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

 1.เผยแพรบริการขอมูลขาวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นท่ีใกลเคียง 

 2.บริการขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 3.สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวนตําบล

กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดใหบริการประชาชน ในการชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ภาษีปาย และภาษีบํารุงทองท่ี การใหบริการจดทะเบียนพาณิชย เพื่อประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาษี

ตางๆ แกประชาชน เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจตรงกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี   

เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร การบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตองอาศัยสื่อประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

ทันสมัย หลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ถูกตอง ครบถวนและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีระบบการ

บริการดานประชาสมัพันธท่ีดี เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค   และเปาหมายการพัฒนา  

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําแผนปายโฆษณาประชาสัมพันธการชําระภาษี ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ในการ

ประชาสัมพันธการย่ืนแบบชําระภาษีเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางองคกรกับประชาชนในตําบลหนองหงส 

3.วัตถุประสงค 

1. เพื่อเผยแพรบริการขอมูลขาวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นท่ีใกลเคียง 

2. เพื่อบริการขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวน

ตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เปาหมาย 

 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ แผนปายโฆษณาการชําระภาษี ประจําป เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารอยาง

ท่ัวถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 

  ประชาสัมพันธการชําระภาษีในเขตตําบลหนองหงส อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 

  6.2 ดําเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

  6.4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธการชําระภาษีเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



8. งบประมาณดําเนินการ 

  100,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานจัดเก็บภาษี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ 

 1. เผยแพรบริการขอมูลขาวสารแกบุคคลในตําบลหนองหงสและพื้นท่ีใกลเคียง 

 2. บริการขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 3. สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอการติดตอประสานงานขององคการบริหารสวนตําบล

กับประชาชนในพื้นท่ี 

 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ

ประชาชนในทองถิ่น 

โครงการ ลําดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

   โครงการ “สนับสนุนเวทีประชาคม”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

  การจัดเวทีประชาคม เปนการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพื่อรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน

ดวยตนเอง เปนเวทีของการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกแถลง เกี่ยวกับขอมูล เชน การแกไขปญหาในชุมชน การวาง

แผนพัฒนาชุมชน การกําหนดขอตกลงรวมกัน โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ท่ีมีวัตถุประสงคหรือสนใจ

ในเรื่องเดียวกัน เปนการรวมตัวกันตามสถานการณหรือสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน มี 2 ลักษณะ คือ 1. อยางเปนทางการ 

โดยการจัดเวทีหรือการจัดประชุม 2. อยางไมเปนทางการ เชนการสนทนากลุมเล็กในศาลาวัด การพบปะพูดคุยอาจ

เปนครั้งคราว 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ใหความสําคัญของการสนับสนุนเวทีประชาคม เนื่องจากเวที

ประชาคมเปนเวทีท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของชุมชน และปญหาท่ีชุมชนตองการใหองคการบริหารสวน

ตําบลไดดําเนินการแกไขบริหารจัดการอยางมีระบบและสามารถแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหผูจัดและทีมงานดําเนินงานเวทีประชาคม เขาใจถึงสภาพปญหาของหมูบานในตําบลใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 



  2. เพื่อสรางความสัมพันธของผูคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดเวทีประชาคม  

  3. เพื่อศึกษาขอมูลชุมชน จากหนวยงานตางๆ หรือศึกษาขอมูลดานลึกเพิ่มเติมจากชุมชน ท่ีจะเปน

ประโยชนในการจัดเวทีประชาคม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  จํานวนกลุมเปาหมายอยูระหวาง 30-50 คน ผูท่ีเขารวมประกอบดวย กรรมการหมูบาน ผูแทน

กลุมตางๆ ผูอาวุโส ผูนําทองถ่ิน ผูนําธรรมชาติ อาสาสมัคร ผูมีสวนไดสวนเสีย สมาชิก อบต. 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  1. สรางความคุนเคย แนะนําตัวผูเขารวมประชุม และละลายพฤติกรรม 

  2. แจงวัตถุประสงคและขอตกลงรวมกันในการประชุม 

  3. กําหนดความคาดหวัง การใหการศึกษาชุมชน 

  4. คนหาปญหารวมกัน คนหาความหวังและโอกาส คนหาสิ่งท่ีดีของชุมชน คนหาเพื่อนรวมพัฒนา 

  5. กําหนดเปาหมายการพัฒนา 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 เขาใจถึงสภาพปญหาของหมูบานในตําบลในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง 

  2. สรางความสัมพันธของผูคนในชุมชน เพื่อนําไปสูการจัดเวทีประชาคม  

  3. ไดรับขอมูลชุมชน จากหนวยงานตางๆ หรือไดขอมูลดานลึกเพิ่มเติมจากชุมชน ท่ีจะเปน

ประโยชนในการจัดเวทีประชาคม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 6  
 

1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   โครงการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงมีการจัดตั ้งศูนยร ับเรื ่องราวรอง

ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

  3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงส 

  3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสกับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เปาหมาย 

  ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมี

สวนไดเสียท่ีเกี่ยวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ

จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 

  5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

  5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ

จําเปนและเรงดวน 

  5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

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 ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี

สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

  9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ ลําดับที่ 14 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี

โดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอื้อตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมี

กรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น

เหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้น

เพื่อแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

  3.2 เพื่อเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 

  3.3 เพื่อเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย 

  รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส 

5. วิธีดําเนินการ 

  5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ี

ภายในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

  5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

  5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  5.4 ดําเนินการออกตรวจพื้นท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณา

สั่งการเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

  5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

   ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง

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/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวา

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการสอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือ

รองเรียน/รองทุกข 

  9.3 ออกตรวจพื้นท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

กิจกรรม ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  

  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ

กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให

แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

  3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบ

มาปฏิบัติ 

  3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

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 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

  10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

 



3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบรหิารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.3.1 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการ ลําดับที่ 7  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการ อบต.พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามท่ีองคการบริ หารสวนตําบลหนองหงส  ได จัดทํา โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่ อ

ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และรับฟงปญหา ความตองการของประชาชน มาเปนเครื่องมือสรางฐานขอมูลใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561-2564  และแผนชุมชน พรอมท้ังสามารถแกไขปญหาใหตรงกับความ

ตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางแทจริง และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 

มาตรา 66,67,68 และมาตรา 69/1 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําและอาจจัดทํากิจการใน

การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม รวมท้ังการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 17 กําหนด

ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนและชุมชน นั้น  

  ดังนั้น เพื่อ เปนการสง เสริมการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกรใหบรรลุตาม

เปาประสงคและรับฟงปญหาความตองการของประชาชนมาเปนเครื่องมือการสรางฐานขอมูลท่ีถูกตองในการจัดทํา

แผนพัฒนาตําบลและแผนชุมชน พรอมท้ังสามารถแกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยาง

แทจริง และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ซึ่งจะ

นําไปสูผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐบาลและชุมชนท่ีอยูดีมีสุข ตอไป องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดจัด 

โครงการอบต.พบประชาชน ข้ึน 

5. วิธีดําเนินการ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล  โดยวิธีออกประชาคมตําบลแตละหมูบาน 

2. การวิเคราะหขอมูล    

3. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา   

4. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ในชวงสี่ป   

5. การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

6. การอนุมัติแผนและการประกาศใชแผน   



 ในการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการดังกลาวมีองคกรรับผิดชอบ ไดแกฝายวิเคราะหนโยบาย

และแผน หนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน รวมถึงสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส สวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 

  200,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถิตและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 1. องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จะมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

  2. องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จะมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผู

ปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาในชวงสี่ปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3. องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส  ไดใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  ในการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนระบบ 

 4. ทําใหขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ยึดถือนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  ในการดําเนินงาน 

ทําใหลดความขัดแยงทางการเมืองและผูปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจดัหาพัสด ุ

มาตรการ ลําดับที่ 5  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 

(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงสอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดมีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง

แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

 

4. เปาหมาย 

  ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 14 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 

  5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลหนองหงสอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดมีกฎหมายระเบียบ 

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงสในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน

กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน

กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

  5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพื่อ

เรียนรูทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนนิการ 

  ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 



  9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส 

  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ

การดาํเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาตรการ ลําดับที่ 7  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลอง

กับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 

  1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

  2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

  3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหเกิดความ

โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับ

หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

  2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

4. เปาหมาย 

  ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 

  6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 



  6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงส หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 

 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการ ลําดับที่ 1  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2561-2564 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหงสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ

ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ี

แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ี

กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ

ภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ 

ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนไปอยาง

ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคมุภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 

  3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดาน

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

  3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 



  สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินการ 

  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่อง ท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 

รวมท้ังการบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช

ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ

กําหนด เพื่อใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

  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 โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน

มากข้ึน 

  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

  10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ลําดับที่ 2  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

  ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบล

หนองหงสจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจํา

ทุกป 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส 

  2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงสทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 

  3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการ

ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู

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 โดยดําเนนิการใหมีการจัดทําแผนการ

ปรับปรุงหรือบรหิารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู

กํากับดูแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ลําดับที่ 1  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ

เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน

อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน

เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน

ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ

กําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ

สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม

ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ

เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจ

เกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการ

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน

ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ

ควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด

ระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร

เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย

ดานการเงินหรือดานอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

  3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก

ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 



  เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 

  5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

  5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ

ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

หนองหงสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุปขอมูล 

  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล

และผูบริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 

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

7. หนวยงานรับผิดชอบ 

  ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

  3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ 

  4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี

วางไว 

  5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 

  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 

  10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

  10.4 มีการจัดการความรูท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 

  10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 



 

มาตรการ ลําดับที่ 1  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช

มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม 

หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ

ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความ

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

  การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดให มี

กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

  3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

  3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 



  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

  6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสนําแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

  6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรายงานผลการดําเนินการ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส

ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ

หรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

  ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถิตและวิชาการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู

กํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ชองทางที่สามารถดําเนินการได 

 

 4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบคุคล เกี่ยวกับการ

บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

มาตรการ ลําดับที่ 2  

 

1.ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง

มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน

องคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก

คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงสเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย

ความโปรงใสและเปนธรรม 

  3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แตงตั้งการโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงาน

บุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินการ 

  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 



  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยาง

เครงครัด 

  - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น 

รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

  - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธของขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงส 

  - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

  - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

  - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจะออกคําสั่งแตงตั้งได

ตองไมกอนวันท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

  การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 

  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง

การขอบังคับท่ีเกี่ยวของ อยางเครงครัด 

  - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง 

  - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงเพื่อความโปรงใส 

  - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

  - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 

  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 



  - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจะ

ออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

  การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ

ท่ีเกี่ยวของ อยางเครงครัด 

  - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ 

  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 

ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน

เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

  - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง

ผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 

  - นายกขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสออกคําสั่ งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดย

ท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  ตัวชี้วัด 

  กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

  ผลลัพธ 



  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ

สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

กิจกรรม ลําดับที่ 2  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน

ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ

คลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย 

เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตอง

เปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความ

สุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใช

ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. วิธีการดําเนินการ 

  - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

  - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 

  - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 

  - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหประชาชนทราบทางชองทาง

ตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 



8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

9. ตัวชี้วัด 

  มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 

  ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหงสทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

กิจกรรม ลําดับที่ 3  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร

สวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ

คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวน

องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อ

กระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ

ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

หงสใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 

  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อ เลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 

  6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน

ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงสใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม

ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 



  6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให

เจาหนาท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจาง

อยางละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ผลลัพธ 

  การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสมีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน

รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบตัิหนาที่ให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการ ลําดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูนําชุมชน 

 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ความสําคัญของการพัฒนาคน ซึ่งถือเปนการลงทุนท่ีคุมคาและย่ังยืนท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการ

ลงทุนประเภทอื่น ๆ ท้ังนี้  เพราะความสําเร็จขององคกรข้ึนอยูกับศักยภาพของบุคลากร องคกรใดหากมีทรัพยากร

บุคคลท่ีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  นําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จตามวิสัยทัศน   พันธกิจ  กลยุทธ  และเปาหมายท่ีตองการไดอยางยังยืนองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนใน

ยุคปจจุบัน จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหเปนท้ังคนดีและคนเกง ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาตําบล  หมูบาน  

ใหประชาชนอยูดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สวนหนึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนการทํางานของทุกภาคสวนในองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหงส ท่ีจะรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดสิ่งดังกลาวได  อีกท้ังยังเปนการสรางความสามัคคีปรองดอง  

ในหมูคณะท่ีตองทํางานรวมกันของทองถ่ินและทองท่ี โดยมีขาราชการ พนักงาน เปนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 

  องคการบริการสวนตําบลเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใกลชิดกับประชาชน ซึ่งเปน

องคกรท่ีมีภารกิจ บทบาท อํานาจหนาท่ี เพื่อตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาความเดือนรอนของ

ประชาชน เพื่อใหทองถ่ินไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี นอกเหนือไปจากการพัฒนาดานตาง 

ๆ แลว สิ่งท่ีจําเปนอยางหนึ่ง คือ การพัฒนาบุคลากรในองคกร ถือเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการ

บริหารจัดการองคกร เปนกําลังขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการแกปญหาการทํางาน

รวมกัน มีความเขาใจบทบาทและอํานาจหนาท่ีของตนเอง และการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง ฉะนั้นบุคคล

ตาง ๆ เหลานี้ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดทํางานตอบสนองความตองการของประชาชน

และองคกร อีกท้ังเพื่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบริหารงานท่ีดี นอกจากนี้องคการบริหารสวน

ตําบล เปนองคกรสําคัญในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน การพัฒนาชีวิตความ

เปนอยูของประชาชน คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูใน

สวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ



ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนําประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส ไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม

สัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชกิสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตาม

ภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2559 เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู อาศัยทรัพยากรมนุษยเปน

กุญแจไขไปสูความสําเร็จ เรื่องนี้จึงเปนวาระแหงชาติท่ีทุกภาคสวน  พึงตระหนักและรวมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพื่อความเจริญกาวหนาขององคกร เพื่อความเติบโตอยางย่ังยืนขององคกรและเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให

ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขนาํมาปรับใชในการปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาท่ีของงาน อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล มี

วิสัยทัศนการทํางาน ผลท่ีตามมาคือประชาชนไดรับประโยชน เพิ่มมากข้ึนจากการนําความรู ท่ีไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณ  

3. วัตถุประสงค 

  1. เพื่อใหบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ไดรับความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานและนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

  2. เพื่อใหบุคลากรศึกษาแนวคิดและหลักในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  3. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี  ศึกษาปญหา อุปสรรค ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 4. เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองหงสไดศึกษาการ

จัดรูปแบบการทองเท่ียว  

 5 เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดศึกษาดานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง

พระราชดําริ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน

จางท่ัวไป  จํานวน  ๔4  คน  ผูสังเกตการณ จํานวน  ๑  คน  รวมท้ังสิ้น  ๔๕  คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  นอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการใหผูบริหารพิจารณา  

 ๒.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการอบรมใหความรูและประสานกลุม/องคกรท่ี 

จะไปศึกษาดูงาน 

     ๓. ติดตอรถโดยสารไมประจําทาง 



 4. ดําเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 

 

 ๕. ประเมินผลผูเขารวมโครงการ  ตลอดจนขอเสนอแนะ ปญหาตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุง   

และเปนขอมูลในการดําเนินโครงการตอไป 

        ๖. รายงานผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  300,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ผลลัพธ 

  ๙.๑ บุคลากรของอบต.หนองหงสทราบถึงแนวความคิด และหลักการบริหารจัดการท่ีดี การมีสวน

รวมของ ผูนํา เจาหนาท่ีและประชาชนในเขตบริการ  และการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๙.๒  บุคลากรของอบต.หนองหงสทราบถึงวิธีการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีดี 

  ๙.๓ บุคลากรของอบต.หนองหงส นําไปปรับใชสําหรับการปฏิบัติของผูทําการศึกษาในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติงานอยูรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจ 

 ๙.๔ .บุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๙.๕ .บุคลากรนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการเรียนรูทองถ่ินอื่นมาปรับใชใหเกิด 

ประโยชนแกทองถ่ินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝายบริหาร

ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

กิจกรรม ลําดับที่ 4  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน

กลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 

สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและ

ถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางาน

แบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการ

บริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงสจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทใน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย

ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

  3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 

  3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส จํานวน 28 คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีการดําเนินงาน 

  6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

  6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัด

จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ฯลฯ 

  6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 



  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  งานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

10. ผลลัพธ 

  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี 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 

 คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของ

สวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการ

กระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ

หนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชน

เกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 

  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 

  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชมุชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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 หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชัน

ในระดับองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจรติ 

กิจกรรม ลําดับที่ 5  

 

1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ี

ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ

ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนัก

ถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

  3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 

  6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ จุดตางๆท่ีเห็นไดชัดเจน 

  6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 

  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

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 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  
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