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แผนป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ค าน า 
 

 

 การทุจรติเป็นปญัหาใหญ่ของสงัคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรัง้ความเจรญิก้าวหน้าการพฒัน

า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 

ซึ่ ง ในป ัจจุบัน ได้ ท วีค ว าม รุน แ รงขึ้ น อ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง  ท า ให้ เกิด ค วาม เสียห าย ใน วงก ว้ าง 

โ ด ย ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ร ะ บ บ สั ง ค ม 

ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 

ก า ร แ ก้ ป ั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต จึ ง เ ป็ น สิ่ ง ส า คั ญ ที่ ห น่ ว ย ง า น ใ น ภ า ค รั ฐ 

ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลื่อนประเทศไทยใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้าสามารถแข่งขนักบัต่างประเ

ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง ทั ด เ ที ย ม น า น า อ า ร ย ป ร ะ เ ท ศ 

ที่จะต้องประสานความร่วมมอืทัง้ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรบัปรุงระบบ 

การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝงัความซื่อสัตย์สุจริต 

รบัผดิชอบมวีนิยั ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ทีถู่กตอ้ง รวมทัง้เขา้ใจวถิดี าเนินชวีติทีส่มควรและมคีุณค่า  

  ประกอบกับคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสัง่ที่ 69/2557 เรื่อง 

ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ป ั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 

โ ด ย ทุ ก ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 

ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่ งเน้นการสร้าง 

ธรรมาภิบาลในการบรหิารงานและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวงั 

เพื่อสกัดกัน้เพื่อมิให้เกิดการทุจรติได้ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส า นั ก ง า น ป ลั ด  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ห น อ ง ห ง ส์ 

จงึได้จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ .ศ .2561 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม  ค า สั ่ ง  69/2557 เ รื่ อ ง 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ซึง่เป็นนโยบายระดบัชาต ิดว้ย  
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          ส านกังานปลดั  

        องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 
 

                   หน้า  

ค าน า             -  

สารบญั            - 

  

 แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑ 

ประจ าปี พ.ศ.2561 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 - หลกัการและเหตุผล          

 - วสิยัทศัน์          

 - พนัธกจิ           

 ยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                 4 

แยกตาม 4 มิติ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

 - ยทุธศาสตรท์ี ่๑ “การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ”  

 - ยทุธศาสตรท์ี ่๒ “การบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจรติ”  
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 - ยทุธศาสตรท์ี ่๓ “การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน”  

 - ยทุธศาสตรท์ี ่4 “การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการ 

ปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่”   

 ตารางแผนปฏิบติัการ ตามยทุธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา  

  การทุจรติประพฤตมิชิอบในภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

รายละเอยีดโครงการตามตารางแผนปฏบิตักิาร       33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

และประพฤติมิชอบประจ าปี พ.ศ.2561  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

หลกัการและเหตุผล 

   ตามค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่69/2557 

เรือ่งมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ 

ไดก้ าหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั 

ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการและห

น่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 

และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั 

เพื่อสกดักัน้มใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได ้ประกอบกบันโยบายของ พลเอกประยุทธ ์ จนัทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 
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กไ็ดก้ าหนดใหม้กีารบรหิารราชการแผนดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประ

พฤตมิชิอบในภาครฐั เป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล    

  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึไดจ้ดัท าแผน/แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบภาครฐั 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

และเพื่อใหทุ้กส่วนราชการในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลห

นองหงส ์

ทัง้น้ีไดมุ้ง่เน้นใหก้ารด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหง

ส ์เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  สรา้งระบบราชการทีม่คีวามโปร่งใส 

จดัระบบการตรวจสอบและประเมนิผลสมัฤทธิต์ามมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรม ความคุม้ค่า 

เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร ปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานใหเ้กดิความโปรง่ใส  

มปีระสทิธภิาพและสนบัสนุนภาคประชาชนใหม้สี่วนรว่ม   ในการรณรงค ์ 

และปลกูจติส านึกค่านิยมของสงัคมใหป้ระชาชนรว่มกนัต่อตา้นการทุจรติประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีข่

องรฐั  ซึง่เป็นเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ.254๖ 

 

วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน 

  1 .  เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ห น อ ง ห ง ส ์

ใชเ้ป็นกรอบและแนวทางในการขบัเคลื่อนมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติขององคก์ารบรหิา

รส่วนต าบลหนองหงส ์

  2. เพื่อส่งเสรมิ/เสรมิสรา้งใหบุ้คลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ปฏบิตัริาชการโดยยดึหลกัธรรมาภบิาลมาตรฐานทางคุณธรรม จรยิธรรม 

และการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
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  3. 

เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติประพฤตมิชิอบใ

นภาครฐั 

เสรมิสรา้งและพฒันาเครอืข่ายในการตดิตามและการตรวจสอบการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัให้

มคีวามแขง็แรง 

  4. 

เพื่อใหร้ะบบและกลไกในการป้องกนัและตรวจสอบมใิหเ้กดิการทุจรติหรอืการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบใน

การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  5. เพื่อใหทุ้กภาคส่วนรูเ้ท่ากนั รว่มคดิการป้องกนัการทุจรติ 

โดยมกีารพฒันาศกัยภาพและคุณธรรม 

จรยิธรรมของบุคลากรดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอยา่งทัว่ถงึ 

 

เป้าหมาย 

  1. ขา้ราชการทัง้ฝา่ยการเมอืงและฝา่ยประจ าขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ตลอดจนประชาชน มจีติส านึกในเรือ่งของความซื่อสตัย ์สุจรติ โปรง่ใส เป็นธรรม 

ไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีไ่ปในทางทีม่ชิอบทุกฝ่าย 

  2. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มรีะบบการปฏบิตังิานทีส่ามารถป้องกนัปญัหาเกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบของทางราชการแล

ะเจา้หน้าที ่และสามารถจดัการกบักรณกีารทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างรวดเรว็ โปรง่ใส 

มใิหข้า้ราชการอื่นใชเ้ป็นเยีย่งอยา่ง 

  3. 

หน่วยงานสามารถประสานความรว่มมอืในองคก์รและภายนอกองคก์รในการป้องกนัและปรามปรามการ

ทุจรติภาครฐั 

  4. 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสส์ามารถพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลก

ารใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม 
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  5. 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสส์ามารถพฒันาบุคลากรผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการป้องกนัและปรามปราม

การทุจรติ 

 

ประโยชน์ของการจดัท าแผน 

  1. คณะกรรมการ/สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มจีติส านึกในการปฏบิตังิานเพื่อประชาชนมคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ ปฏบิตังิานดว้ยความโปรง่ใส 

  2. 

ประชาชนมจีติส านึกในการเหน็ประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวงัการทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล

หนองหงส ์

  3. มรีะบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏบิตังิาน 

เพื่อใหง้านมปีระสทิธภิาพและลดโอกาสในการกระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

  4. สรา้งระบบในการจดัการกบัการทุจรติใหเ้ป็นไปดว้ยความรวดเรว็ 

  5. พฒันาและเสรมิสรา้งบุคลากรและหน่วยงานในการต่อตา้นและปราบปรามการทุจรติ 

  6. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ไดร้บัการยอมรบัจากทุกภาคส่วนราชการ 

ประชาชนในการป้องกนัการทุจรติ 
  

วิสยัทศัน์  

    “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผูค้นมีคณุภาพชีวิต 

เศรษฐกิจพฒันาอย่างยัง่ยืน” 

 

 

พนัธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาอาชพีกลุ่มอาชพีและเพิม่รายไดแ้ก่ชุมชน 

2. ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัของประชาชน 

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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4. ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 

5. พฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 

6. อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

7. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถิน่ 

8. ใหห้ลกัธรรมาภบิาล การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 

วตัถปุระสงคห์ลกั  

  1. สงัคมมพีฤตกิรรมรว่มตา้นการทุจรติในวงกวา้ง  

  2. เกดิวฒันธรรมทางการเมอืง(Political Culture) มุง่ต้านการทุจรติในทุกภาคส่วน  

  3. การทุจรติถูกยบัยัง้อยา่งเท่าทนัดว้ยนวตักรรมกลไกป้องกนัการทุจรติ 

และระบบบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  

  4. การปราบปรามการทุจรติและการบงัคบัใชก้ฎหมาย มคีวามรวดเรว็ เป็นธรรม 

และไดร้บัความรว่มมอืจากประชาชน  

  5. ดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ(Corruption Perceptions Index: CPI) 

ของประเทศไทยมคี่าคะแนนในระดบัทีส่งูขึน้ 
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ยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ  แยกตาม 4 มิติ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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ยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

กรอบการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตส าหรบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดต้ระหนกัถงึการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิประโยชน์สุขของปร

ะชาชนในทอ้งถิน่ 

กฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จงึไดม้บีทบญัญตัใิหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งด าเนินการ

ตามหลกัการทีก่ฎหมาย ระเบยีบเกีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ก าหนดไวด้ว้ย  

   การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ซึง่เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 

โดยเฉพาะในส่วนทีว่่าดว้ยการบรหิารราชส่วนทอ้งถิน่ 
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เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทาใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนไดน้ัน้ 

โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ปฏบิตัริาชการตามแต่ละภารกจิตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ 

มขีัน้ตอนการด าเนินการทีโ่ปรง่ใส มกีลไกการตรวจสบิการดาเนินการไดทุ้กขัน้ตอน 

การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

หากการด าเนินการตามภารกจินัน้จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อประชาชน  

   การมสี่วนรว่มของประชาชน ประกอบดว้ยการมสี่วนรว่มในการจดัท าแผนพฒันา 

การจดัท างบประมาณการจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด  

   
การเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มตรวจสอบ 

โดยความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ 

การเงนิ การจดัหาพสัดุ  

  หากพจิารณาถงึสิง่มสี่วนจงูใจใหบุ้คลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ใชอ้ านาจหน้าทีข่องตนไปในทางทีม่ชิอบประกอบดว้ย 2 ปจัจยัหลกั คอื  

  1) ปัจจยัภายใน 

เป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัจติส านึกและความตระหนกัในการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม 

จรยิธรรม ค านึงถงึประโยชน์สุขของประชาชนในทอ้งถิน่เป็นทีต่ ัง้ 

ความมจีติส านึกและตระหนักในลกัษณะดงักล่าวทีม่ ัน่คง ไมข่าดตกบกพรอ่ง 

แมจ้ะมโีอกาสและมขีองมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหน กไ็มอ่าจจงูใจ 

ฉุดดงึใหค้นท างานในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

หลงใหลใชอ้ านาจหน้าทีไ่ปหาประโยชน์ใหต้วัเองในทางตรงกนัขา้ม 

หากจติส านึกและความตระหนกัทีว่่านัน้ไมม่ัน่คง มปีญัหา 

และประจวบเหมาะกบัมปีจัจยัภายนอกทีจ่ะกล่าวต่อไป 

จะยิง่มสี่วนชกันาใหม้กีารใชอ้ านาจหน้าทีไ่ปในทางทีม่ชิอบ ไมบ่งัควร  
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  2) ปัจจยัภายนอก คอืประโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ ทีจ่ะไดร้บั 

และโอกาสของความเสีย่งต่อการทาใหถู้กลงโทษทีจ่ะเกดิขึน้จากใชอ้ านาจหน้าทีแ่สวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ ซึง่ในส่วนนี้จะเกีย่วขอ้งเฉพาะกบัคนทีม่คีวามบกพรอ่งในเรือ่งจติส านึกและความตระหนกัเท่านัน้ 

เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดยทุจรติ” มคีวามหมายเดยีวกนักบัค าว่า 

“แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบเพื่อตนเองหรอืบุคคลอื่น” 

จงึไมใ่ช่วสิยัของคนท างานเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

โดยนัยน้ีการไดม้าซึง่ประโยชน์ส่วนตนรวมถงึบุคคลอื่นจะเป็นปจัจยัอกีประการหน่ึง 

ทีเ่ป็นเหตุชกันาใหค้นของรฐัใชอ้ านาจหน้าทีไ่ปในทางไมช่อบ  

“แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต” ส าหรบัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่น าไปปฏบิตั ิ

ประกอบดว้ยสาระส าคญั 2 ส่วน คอื  

  ส่วนท่ี 1 ก าหนดขึน้เพื่อแกป้ญัหาการทุจรติทีเ่กดิจากปจัจยัภายใน 

ดว้ยการปลกูและปลุกจติส านึกและมคีวามตระหนกัในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ 

มจีรยิธรรม การค านึงถงึประโยชน์สุขของประชาชนในทอ้งถิน่ 

ซึง่ไดน้ ากลุ่มประชาชนและเดก็มารวมไวใ้นส่วนนี้ดว้ย 

เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามประมวลจรยิธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ในส่วนทีว่่าดว้ยมาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั ไดก้ าหนดไวป้ระการหนึ่ง คอื 

“การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีด่รีว่มกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณ

ธรรมและดแูลสภาพสิง่แวดลอ้ม” ซึง่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นมติทิี ่1 

และมคีวามตระหนกัในการความส าคญักบัการด าเนินการใหม้กีารบรหิารราชการทีโ่ปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอนและค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชนไดก้ าหนดไวใ้นมิติท่ี 1  

  ส่วนท่ี 2 ก าหนดขึน้เพื่อป้องกนัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัภายนอก 

โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการใหม้กีารบรหิารราชการทีโ่ปรง่ใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 

และค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน ไดก้ าหนดไวใ้นมิติท่ี 2 – มิติท่ี 4 มสีาระส าคญั ดงันี้  

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทุจริต (มิติท่ี 1) 

วตัถปุระสงค ์ 
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  เพื่อส่งเสรมิ เสรมิสรา้ง จติส านึกและค่านิยม 

ใหทุ้กหน่วยงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสบ์รหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล โดยมทีศันคต ิ

วสิยัทศัน์ 

ในการรว่มกนัแกไ้ขและรบัผดิชอบต่อปญัหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล

หนองหงส ์รวมทัง้การรณรงค ์เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ใหทุ้กหน่วยงานมวีนิัย เคารพกฎหมาย กฎ 

และระเบยีบ ทีจ่ะเป็นกลไกในการแกไ้ขปญัหา การพฒันา ตลอดจน 

เป็นการวางรากฐานในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดอ้

ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  1.1 

การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินใน 3 ลกัษณะ 

ดงัน้ี  

   1.1.1 

สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีใ่หบ้งัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชา

ชนในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  

   1.1.2 สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการประพฤตติามประมวลจรยิธรรม  

   1.1.3 

สรา้งจติส านึกและความตระหนกัทีจ่ะไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอืการมผีลประโ

ยชน์ทบัซอ้น  

  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน ใน 

3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

   1.2.1 สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจรติ  
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   1.2.2 สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ  

   1.2.3 

สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการปฏบิตัตินตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  

  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน ใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

   1.3.1 สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในความซื่อสตัยส์ุจรติ  

   1.3.2 สรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจรติ  

   1.3.3 สรา้งจติส านึกและความตระหนกัใหม้จีติสาธารณะ  

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (มิติท่ี 2)  

วตัถปุระสงค ์ 

 

 มุง่พฒันาสมรรถนะและขดีความสามารถเจา้หน้าทีข่องรฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริ

ตภาครฐัใหส้มัฤทธผิลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพื่อแกไ้ขสภาพปญัหาการทุจรติใหเ้ป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 

สรา้งมาตรฐานทางวชิาชพีใหส้ามารถรว่มมอืหรอืประสานการปฏบิตักิบัองคก์รทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร  

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ ได้แก่  
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   2.2.1 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามหลกัคุณธรรม 

ทัง้ในเรือ่งการบรรจแุต่งตัง้ โยกยา้ย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดอืน และการมอบหมายงาน  

   2.2.2 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัดุ 

การใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิของทางราชการ โดยยดึถอืและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

กฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

   2.2.3 สรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะ/บรกิารประชาชน 

เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทยีมกนัและโดยไมเ่ลอืกปฏบิตัิ  

  2.3 

มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โดยด าเนินการให้กิจการ ดงัน้ี  

   2.3.1 

มกีารจดัท าแผนภูมขิ ัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกีย่วกบัการบรกิารประชาชนรายละเอยีดทีเ่กีย่

วขอ้งในแต่ละขัน้ตอน เปิดเผย ณ ทีท่ าการ 

และในระบบเครอืข่ายสารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   2.3.2 มกีารกระจายอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิ

ปฏบิตัริาชการแทน หรอืการด าเนินการอื่นใดของผูม้อี านาจในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคลในการดาเนินการ 

การประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

   2.4.1 มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม  

   2.4.2 ใหค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่  

   2.4.3 ด ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  
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  2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรบัแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โดยด าเนินการให้ดงัน้ี 

   2.5.1 

ด าเนินการใหม้ขีอ้ตกลงระหว่างบุคคลในองคก์รไดป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ 

มคีุณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารราชการกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

   2.5.2 มกีารใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานราชการ จงัหวดั 

อ าเภอทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม 

ดแูลการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

   2.5.3 ด าเนินการใหม้เีจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กรณเีรือ่งรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดย

มชิอบ  

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (มิติท่ี 3) 

วตัถปุระสงค ์ 

 

 เพื่อประสานความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ในการป้อง

กนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

ส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตดิตาม 

ตรวจสอบการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์สรมิสรา้งและพฒันาเครอื

ขา่ยภาคประชาชนใหเ้ป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล 

รวมถงึการสรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัในการแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสในการป้องกนัและปราบปรามก

ารทุจรติ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  
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  3.1 

จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูขาวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่ว

นร่วมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขัน้ต

อน โดย  

   3.1.1 จดัใหศู้นยข์อ้มลูข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารทางราชการ  

   3.1.2 มกีารเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล 

การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การ จดัหาพสัดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏบิตังิาน 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารทีก่ฎหมาย ระเบยีบกฎขอ้บงัคบั 

ทีก่ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ และตรวจสอบได ้ 

   3.1.3 มกีารปิดประกาศ 

เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีเ่ป็นประโยชน์กบัการมสี่วนรว่มตรวจสอบของประชา

ชน  

  3.2 การรบัฟังความคิดเหน็ 

การรบัและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน โดย  

   3.2.1 มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน ในการด าเนินกจิการ 

ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

โดยเฉพาะการด าเนินกจิการทีจ่ะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามยัของประชาชนในทอ้งถิน่  

   3.2.2 

มชี่องทางใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขไ์ดโ้ดยสะดวก  

   3.2.3 มรีายงานหรอืแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหป้ระชาชนผูร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์

ไดท้ราบถงึการไดร้บัเรือ่ง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกีย่วกบัการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์

ไดท้ราบถงึการไดร้บัเรือ่งระยะเวลา และผลการดาเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ 
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  3.3 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย  

   3.3.1 ด าเนินการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการจดัทาแผนพฒันา 

การจดัท างบประมาณ  

   3.3.2 ด าเนินการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการจดัหาพสัดุ  

   3.3.3 ด าเนินการใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ 

และประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้

องถ่ิน  

วตัถปุระสงค ์ 

  มุง่พฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 

และถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม ชดัเจน และมปีระสทิธภิาพ ส่งเสรมิการกระจายอ านาจสู่ระดบักอง 

สรา้งกลไกความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐักบัภาคเอกชนใหม้ศีกัยภาพในการป้องกนัและปราบปร

ามการทุจรติ ปรบัปรงุ แกไ้ข 

และพฒันาเทศบญัญตัขิอ้บงัคบัทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการทุจรติหรอืเป็นอุปสรรคต่อการป้องกนัและปราบปร

ามการทุจรติใหม้ปีระสทิธภิาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน 

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก าหนด โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการให้มี  

   4.1.1 มกีารจดัท าและรายงานจดัท าระบบควบคุมภายในใหผู้ก้ ากบัดแูล  
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   4.1.2 มกีารตดิตามประเมนิระบบควบคุมภายใน 

โดยด าเนินการใหม้กีารจดัท าแผนการปรบัปรงุ หรอืบรหิารความเสีย่ง 

และรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุควบคุมภายในใหผู้ก้ ากบัดแูล  

  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั 

หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการให้มี  

   4.2.1 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคล เกีย่วกบัการบรรจ ุแต่งตัง้ โอน ยา้ยขา้ราชการ พนกังาน ลกูจา้ง  

   4.2.2 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรพัยส์นิของทางราชการ  

   4.2.3 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัหาพสัดุ  

  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

   4.3.1 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิทอ้งถิน่ใหม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว ้ 

   4.3.2 

ส่งเสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารตามกระบวนการ

และวธิกีารทีก่ฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไวโ้ดยไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใด  

   

 

  4.4 เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 

และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  

   4.4.1 ส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินการเฝ้าระวงัการทุจรติ  
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   4.4.2 บรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจรติ  

การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 4 ปี  

  แผนการป้องกนัการทุจรติ เป็นแผนทีไ่ดร้วบรวมแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ตามทีม่ปีรากฏอยูใ่นแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และทีไ่ดพ้จิารณาก าหนดใหม้กีารเพิม่เตมิตามเหมาะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง  

  แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ทีน่ ามาพจิารณาบรรจไุวใ้นแผนปฏบิตักิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดา้นการป้องกนัการทุจรติ 

จะตอ้งมเีน้ือหาและสาระส าคญัทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิ่าหว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจ

รติ ระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564)  

วตัถปุระสงคก์ารจดัท าแผน  

  1. 

เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  

  2. เพื่อเสรมิสรา้งสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ 

โดยการเสรมิสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการใหบ้งัเกดิประโยชน์สุขแก่ประช

าชนทอ้งถิน่ 

ปราศจากการก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัในการประพฤตติามมาตรฐานจรยิธรรมการขดักนัแห่งผลประโยชน์ 

และแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ  

  3. 

เพื่อใหก้ารบรหิารราชการาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่

ด ี 

  4. 

เพื่อปรบัปรงุและพฒันาการมสี่วนรว่มของประชาชนทีส่อดคลอ้งและเหมาะสมกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่  
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  5. 

เพื่อเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ปีระสทิธภิาพและเขม้แ

ขง็  

 

 การด าเนินตามนโยบายของฝา่ยบรหิารใหบ้รรลุผลเป็นรปูธรรมและซึง่เป็นการสอดรบักบัการด า

เนินการใหเ้ป็นไปตามแต่ละมติทิีก่ าหนดไว ้ประกอบดว้ย 4 มติ ิคอื  

  มิติท่ี 1 การสรา้งสงัคมไมท่นต่อการทุจรติ  

  มิติท่ี 2 การบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจรติ  

  มิติท่ี 3 การส่งเสรมิบทบาทและการมสี่วนรว่มของภาคประชาชน  

  มิติท่ี 4 

การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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ตารางแผนปฏิบติัการตามยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

1 1.1 

การสรา้งจติส านึกและค

วามตระหนกัแก่บุคลาก

รทัง้ขา้ราชการ 

การเมอืงฝา่ยบรหิาร 

ขา้ราชการการเมอืง              

ฝา่ยสภาทอ้งถิน่ 

และฝา่ยประจ าขององค์

กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

1.1.1 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในการปฏบิตัริ

าชการตามอ านาจหน้า

ทีใ่หบ้งัเกดิประโยชน์สุข

แก่ประชาชนในทอ้งถิน่  

 

1.1.1(1) 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรมคณะผูบ้รหิารสมา

ชกิ 

อบต.และพนกังานสว่นต าบ

ล 

 

50,000 งานบรหิา

ร 

งานทัว่ไป  

ส านกังาน

ปลดั 

             

2  1.1.2 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในการประพฤ

ตติามประมวลจรยิธรรม 

 

1.1.2(1) มาตรการ 

“ส่งเสรมิการปฏบิตังิานตามป

ระมวลจรยิธรรมขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบลหนองหงส”์ 

 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

 

 

 

           ไมใ่ชง้บปร

ะมาณ 

3  1.1.3 

สรา้งจติส านึกและความ

1.1.3(1) กจิกรรมใหค้วามรู ้

“เรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้นใ

- งานกฎห

มาย 

            ไมใ่ชง้บปร
ะมาณ 
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ตระหนกัทีจ่ะไมก่ระท าก

ารอนัเป็นการขดักนัแห่ง

ผลประโยชน์หรอืการมผี

ลประโยชน์ทบัซอ้น 

หก้บับุคลากรขององคก์ารบ

รหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

4   1 . 1 . 3 ( 2 )  ม า ต ร ก า ร 

“จดัท าคู่มอืการป้องกนัผลป

ระโยชน์ทบัซอ้น” 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

            ไมใ่ชง้บปร

ะมาณ 

5 1.2 

การสรา้งจติส านึกและค

วามตระหนกัแก่ประชา

ชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่

น 

1.2.1 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในการต่อตา้น

การทุจรติ 

 

1.2.1 (1) มาตรการ 

“เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นก

ารต่อตา้นการทุจรติ” 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

            ไมใ่ชง้บปร

ะมาณ 

6  1.2.2 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในการรกัษาปร

ะโยชน์สาธารณะ 

 

1.2.2(1) 

โครงการปลกูตน้ไมแ้ละบ ารุ

งรกัษาในพืน้ทีส่าธารณะ 

 

25,000 งานส่งเสริ

มการเกษ

ตร  

ส านกังาน

ปลดั 

             

7   1.2.2(2) โครงการรกัน ้า 25,000 งานส่งเสริ              
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รกัปา่ รกัษาแผ่นดนิ 

 

มการเกษ

ตร  

ส านกังาน

ปลดั 

 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

8   1.2.2(3) 

โครงการสรา้งและปรบัปรุงส

ถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจในเข

ตชุมชน 

 

500,000 งานส่งเสริ

มการเกษ

ตร  

ส านกังาน

ปลดั 

             

9   

 
1.2.2(4) 

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์แ

หล่งท่องเทีย่วในเขตชุมชน 

 

500,000 งานส่งเสริ

มการเกษ

ตร  

ส านกังาน

ปลดั 

             

10   1.2.2(5) 

โครงการลดและแยกขยะมลู

ฝอยในชุมชน 

30,000 งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน
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 ปลดั 

11  1.2.3 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในการปฏบิตัติ

นตามหลกัเศรษฐกจิพอ

เพยีง 
 

1.2.3(1) 

โครงการส่งเสรมิการใชช้วีติ

ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐ

กจิพอเพยีง(ปลกูพชืใชน้ ้าน้

อย) 

 

50,000 งานส่งเสริ

มการเกษ

ตร  

ส านกังาน

ปลดั 

             

 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

12 1.3 

การสรา้งจติส านึกและค

วามตระหนกัแก่เดก็และ

เยาวชน 

1.3.1 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในความซื่อสตั

ยส์ุจรติ 

 

1.3.1(1) 

โครงการปลกูฝงัคุณธรรมจริ

ยธรรมใหแ้ก่เดก็ในศนูยพ์ฒั

นาเดก็เลก็                                                                                 

37,500 งานการศึ

กษาสวสัดิ

การสงัคม

ฯ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

13  1.3.2 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัในการต่อตา้น

การทุจรติ 

1.3.2(1) 

โครงการอบรมจรยิธรรมและ

คุณธรรมใหเ้ดก็เยาวชนและ

ประชาชน(ต่อตา้นการทุจรติ

50,000 
 

งานการศึ

กษา 

ส านกังาน

ปลดั 
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 คอรร์ปัชนั) 

14  1.3.3 

สรา้งจติส านึกและความ

ตระหนกัใหม้จีติสาธาร

ณะ 

 

1.3.3(1) 

โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้

และมจีติส านึกการปฏบิตัติา

มหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเ

พยีงศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็                                 

150,000 งานการศึ

กษา 

ส านกังาน

ปลดั 

             

15   1.3.3(2) 

โครงการสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้

ก่เดก็และเยาวชนในการปลู

กฝงัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพ

อเพยีง 

 

150,000 งานการศึ

กษา 

ส านกังาน

ปลดั 

             

 

 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

16   1.3.3(3) 

โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้

และมจีติส านึกการปฏบิตัติา

มหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเ

พยีงแก่เยาวชนและประชาช

150,000 งานการศึ

กษา 

ส านกังาน

ปลดั 
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น        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 
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1 2.1 

แสดงเจตจ านงทางการเ

มอืงในการต่อตา้นการทุ

จรติของผูบ้รหิาร 

2.1.1 

แสดงเจตจ านงทางการเ

มอืงในการต่อตา้นการทุ

จรติของผูบ้รหิาร 

2.1(1) 

กจิกรรมประกาศเจตจ านงต่

อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

             

2 ๒.2 

มาตรการสรา้งความโปร่

งใสในการปฏบิตัริาชกา

ร 

2.2.1 

สรา้งความโปร่งใสในกา

รบรหิารงานบุคคลใหเ้ป็

นไปตามหลกัคุณธรรม 

ทัง้ในเรือ่งการบรรจุแต่ง

ตัง้ โยกยา้ย โอน 

เลือ่นต าแหน่ง/เงนิเดอืน 

และการมอบหมายงาน 

 

2.2.1(1) 

มาตรการการสรา้งความโปร่

งใสในการบรหิารงานบุคคล 

 

- งานบรหิา

ร 

งานทัว่ไป 

ส านกังาน

ปลดั 

             

3   2.2.1(2) กจิกรรม 

“สรา้งความโปร่งใสในการพิ

จารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน”                                                               

- งานบรหิา

ร 

งานทัว่ไป 

ส านกังาน

ปลดั 

             

 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 
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ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

4  2.2.2 

สรา้งความโปร่งใสในกา

รบรหิารการเงนิ 

งบประมาณ 

การจดัหาพสัดุ 

การใชป้ระโยชน์ในทรพั

ยส์นิของทางราชการ 

โดยยดึถอืและปฏบิตัใิหเ้

ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบยีบ 

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่

างเคร่งครดั 

 

2.2.2(1) กจิกรรม 

“ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตา

มขอ้บญัญตังิบประมาณราย

จ่ายประจ าปี” 

 

- งานการเงิ

น 

และบญัช ี 

กองคลงั 

             

5   2.2.2(2) กจิกรรม 

“การพฒันาแผนและกระบว

นการจดัหาพสัดุ” 

 

- งานพสัดุ 

กองคลงั 

             

6  2.2.3 

สรา้งความโปร่งใสในกา

รใหบ้รกิารสาธารณะ/บริ

การประชาชน 

เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใ

2.2.3(1) 

โครงการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสา

รดา้นการจดัซื้อ – จดัจา้ง 

 

- งานพสัดุ 

กองคลงั 
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จแก่ประชาชนโดยทดัเที

ยมกนัและโดยไมเ่ลอืกป

ฏบิตั ิ 
 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

7   2.2.3(2) 

โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูในเขต

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลห

นองหงส ์

- งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

8 2.3 

มาตรการการใชดุ้ลยพนิิ

จและใชอ้ านาจหน้าทีใ่ห้

เป็นไปตามหลกัการบริ

หารกจิการบา้นเมอืง 

ทีด่ ี

 

2.3.1 

มกีารจดัท าแผนภมูขิ ัน้ต

อนและระยะเวลาการด า

เนินการเกีย่วกบัการบริ

การประชาชนรายละเอี

ยดทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละขั ้

นตอน เปิดเผย ณ 

ทีท่ าการและในระบบเค

รอืขา่ยสารสนเทศของอ

งคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถิน่ 

2.3.1(1) 

กจิกรรมการลดขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน                           

- ทุกกอง/

ส านกั 
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9   2.3.1(2) 

โครงการลดขัน้ตอนและระย

ะเวลาการปฏบิตัริาชการ        

. 

 

- ทุกกอง/

ส านกั 

             

 

 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

10  2.3.2 

มกีารกระจายอ านาจกา

รตดัสนิใจเกีย่วกบัการสั ่

ง อนุญาต อนุมตั ิ

ปฏบิตัริาชการแทนหรอื

การด าเนินการอื่นใดขอ

งผูม้อี านาจในองคก์รปก

ครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

2.3.2(1) 

มาตรการการมอบอ านาจอนุ

มตั ิอนุญาต สัง่การ 

เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตัริา

ชการ                                                    

- ทุกกอง/

ส านกั 
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11 2.4 

การเชดิชเูกยีรตแิก่หน่ว

ยงาน/บุคคลในการด าเนิ

นกจิการ 

การประพฤตปิฏบิตัตินใ

หเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

 

2.4.1 

ยกย่องเชดิชเูกยีรตหิน่ว

ยงาน/บุคคลทีม่คีวามซื่

อสตัย ์สุจรติ    

มคีุณธรรม จรยิธรรม  

 

2.4.1(1) 

กจิกรรมยกย่องเชดิชเูกยีรติ

หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤติ

ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

- งานบรหิา

ร 

งานทัว่ไป

ส านกังาน

ปลดั 

             

12  2.4.2 

ยกย่องเชดิชเูกยีรตหิน่ว

ยงาน/บุคคลทีใ่หค้วามช่

วยเหลอืกจิการสาธารณ

ะของทอ้งถิน่ 
 

2.4.2(1) 

กจิกรรมการมอบประกาศเกี

ยรตคิุณแก่คณะกรรมการชุ

มชน 

(คณะกรรมการแผนพฒันาอ

งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหน

องหงส ์

- งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

13  2.4.3 

ยกย่องเชดิชเูกยีรตบิุคค

ลทีด่ ารงตนตามหลกัเศร

ษฐกจิพอเพยีง 

 

2.4.3(1) 

กจิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชา

ชนผูป้ฏบิตัติามปรชัญาเศร

ษฐกจิพอเพยีง  

- งานส่งเสริ

มการเกษ

ตร  

ส านกังาน

ปลดั 
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14 2.5 

มาตรการจดัการในกรณี

ไดท้ราบ หรอืรบัแจง้ 

หรอืตรวจสอบพบการทุ

จรติ 

2.5.1 

ด าเนินการใหม้ขีอ้ตกลง

ระหว่างบุคลากรในองค์

กรไดป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชก

ารดว้ยความซื่อสตัย ์

สุจรติ มคีณูธรรม 

จรยิธรรม 

และการบรหิารราชการ

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 

2.5.1(1) มาตรการ 

“จดัท าขอ้ตกลงการปฎบิตัริาช

การ”                
 

- ทุกกอง/

ส านกั 

             

15   2.5.1(2) กจิกรรม 

“การจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์ารบรหิารส่ว

นต าบลหนองหงส ์

 

- ทุกกอง/

ส านกั 

             

 

 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 
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16  2.5.2 

มกีารใหค้วามร่วมมอืกั

บหน่วยงานราชการ 

จงัหวดั 

อ าเภอทีไ่ดด้ าเนินการต

ามอ านาจหน้าทีเ่พือ่การ

ตรวจสอบ ควบคุม 

ดแูลการปฏบิตัริาชการ

ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

 

2.5.2(1) กจิกรรม 

ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยตร

วจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตาม

อ านาจหน้าทีเ่พือ่การตรวจส

อบ ควบคุม ดแูล 

การปฏบิตัริาชการขององคก์

ารบรหิารส่วนต าบลหนองห

งส ์                                       

  

- ทุกกอง/

ส านกั 

             

17   2.5.2(2) มาตรการ 

“ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงา

นตรวจสอบทัง้ภาครฐัและอง

คก์รอสิระ 

- ทุกกอง/

ส านกั 

             

18  2.5.3 

ด าเนินการใหม้เีจา้หน้า

ทีท่ีร่บัผดิชอบด าเนินกา

รใหเ้ป็นไปตามกฎหมา

ย 

กรณมีเีรือ่งรอ้งเรยีนกล่

าวหาบุคลากรในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่

ฏบิตัริาชการตามอ านาจ

หน้าทีโ่ดยมชิอบ 

 

2.5.3(1) มาตรการ 

“แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบั

เรือ่งรอ้งเรยีน 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

19   2.5.3(2) มาตรการ 

“ด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเ

รยีน กรณมี ี        .   

บุคคลภายนอกหรอืประชาชน

กล่าวหาเจา้หน้าทีข่ององคก์า

รบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ว่าทุจรติและปฏบิตัริาชการตา

มอ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ” 

  

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

1 3.1 

จดัใหม้แีละเผยแพร่ขอ้มู

ลขา่วสารในช่องทางทีเ่

ป็นการอ านวยความสะ

ดวกแก่ประชาชนไดม้สี่

วนรว่มตรวจสอบการป

ฏบิตัริาชการตามอ านาจ

หน้าทีข่ององคก์รปกคร

องส่วนทอ้งถิน่ไดทุ้กข ัน้

ตอน      

 

3.1.1 

จดัใหม้ศีนูยข์อ้มลูขา่วส

ารตามกฎหมายว่าดว้ย

ขอ้มลูขา่วสารของทางร

าชการ  

 

3.1.1(1) มาตรการ 

“ปรบัปรุงศนูยข์อ้มลูขา่วสาร

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบ

ลหนองหงส ์

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

  

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกังาน

ปลดั 

             

2   3.1.1(2) กจิกรรม 

“การออกระเบยีบจดัตัง้ศนูย์

ขอ้มลูขา่วสารขององคก์ารบ

รหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกังาน

ปลดั 

             

3 

 

 

 3.1.2 

มกีารเผยแพร่ขอ้มลูขา่ว

สารเกีย่วกบัการบรหิาร

3.1.3(1) 

โครงการประชาสมัพนัธอ์นิเ

ตอรเ์น็ตต าบล                     

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 
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งานบุคคล 

การบรหิารงบประมาณ 

การเงนิ 

การจดัหาพสัดุการค าน

วณราคากลาง 

รายงานผลการปฏบิตังิา

น 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

 ส านกังาน

ปลดั 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

  

 

วธิกีารทีก่ฎหมาย 

ระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั 

ทีก่ าหนดใหอ้งคก์รปกค

รองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งเผย

แพร่ใหป้ระชาชนทราบ

และตรวจสอบได ้

                

4  3.1.3 มกีารปิดประกาศ 

เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารเ

กีย่วกบัการปฏบิตัริาชก

ารทีเ่ป็นประโยชน์กบักา

รมสี่วนร่วมตรวจสอบข

องประชาชน 

3.1.3(1) มาตรการ 

“เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีส่ า

คญัและหลากหลาย” 

 

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกังาน

ปลดั 
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5   3.1.3(2) มาตรการ 

“จดัใหม้ชี่องทางทีป่ระชาชน

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารขององ

คก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอ

งหงส”์ 

 

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกังาน

ปลดั 

             

6   3.1.3(2) 

โครงการประชาสมัพนัธข์า่ว

สารในระบบต่างๆ 

 

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกังาน

ปลดั 

             

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

7 3.2 

การรบัฟงัความคดิเหน็ 

การรบัและตอบสนองเรื่

องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขข์อ

งประชาชน 

 

3.2.1 

มกีระบวนการรบัฟงัควา

มคดิเหน็ของประชาชน 

ในการด าเนินกจิการ 

ตามอ านาจหน้าทีข่องอ

งคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถิน่ 

โดยเฉพาะการด าเนินกิ

3.2.1(1) 

โครงการสนบัสนุนเวทปีระช

าคม                                 

50,000 งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 
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จการทีจ่ะมผีลกระทบต่

อความเป็นอยู่ 

และสุขอนามยัของประช

าชนในทอ้งถิน่ 

 

8   3.2.1(2) 

การด าเนินงานศนูยร์บัเรือ่งร

าวรอ้งทุกขอ์งคก์ารบรหิารส่

วนต าบลหนองหงส ์                                                                

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

             

9  3.2.2 

มชี่องทางใหป้ระชาชนใ

นทอ้งถิน่สามารถรอ้งเรี

ยน/รอ้งทุกขไ์ดโ้ดยสะด

วก 

 

3.2.2(1) 

โครงการการด าเนินงานศนู

ยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขอ์งคก์า

รบรหิารส่วนต าบลหนองหง

ส ์                                                  

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

             

 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

10  

 

 3.2.2(2) 

มาตรการแกไ้ขเหตุเดอืดรอ้

นร าคาญ 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 
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ดา้นการสาธารณสุขและสิง่แ

วดลอ้ม                                                                      

ส านกังาน

ปลดั 

 

11  3.2.3 

มรีายงานหรอืแจง้เป็นล

ายลกัษณ์อกัษรใหป้ระช

าชนผูร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์

ไดท้ราบถงึการไดร้บัเรือ่

ง ระยะเวลา 

และผลการด าเนินการเกี่

ยวกบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้ง

ทุกข ์

 

3.2.3(1) กจิกรรม 

รายงานผลการตรวจสอบขอ้

เทจ็จรงิใหผู้ร้อ้งเรยีน/รอ้งทุ

กขร์บัทราบ                                                               

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

 

             

12 3.3 

การส่งเสรมิใหป้ระชาช

นมสี่วนร่วมบรหิารกจิก

ารขององคก์รปกครองส่

วนทอ้งถิน่ 

3.3.1 

ด าเนินการใหป้ระชาชน

มสี่วนรว่มในการจดัท าแ

ผนพฒันา 

การจดัท างบประมาณ 

 

3.3.1(1) โครงการ 

อบต.พบประชาชน                                     

50,000 งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

13  3.3.2 

ด าเนินการใหป้ระชาชน

มสี่วนรว่มในการจดัหา

พสัด ุ

3.3.2(1) 

มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประ

ชาคมเขา้ร่วมเป็นคณะกรรม

การตรวจรบังานจา้ง                                                                 

- กองคลงั 

ส านกังาน

ปลดั 

             

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 
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ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

14  

 

3.3.3 

ด าเนินการใหป้ระชาชน

มสี่วนรว่มตรวจสอบ 

และประเมนิผลการปฏบิั

ตงิาน                                           

 

3.3.3(1) 

มาตรการตรวจสอบโดยคณ

ะกรรมการประเมนิผลการป

ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิี

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ทีด่ขีององคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลหนองหงส ์  

                                                   

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกังาน

ปลดั 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

1 4.1 

มกีารจดัวางระบบและร

ายงานการควบคุมภายใ

น 

ตามทีค่ณะกรรมการตร

วจเงนิแผ่นดนิก าหนด 

 

4.1.1 

มกีารจดัท าและรายงาน

การจดัท าระบบควบคุม

ภายในให ้         

ผูก้ ากบัดแูล  

 

4.1.1(1) 

โครงการจดัท าแผนการตรว

จสอบภายในประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 

– 2564 

                                                   

- งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

2   4.1.1(2) 

โครงการจดัท ารายงานการค

วบคุมภายใน 

 

- งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

3  4.1.2 

มกีารตดิตามประเมนิระ

บบควบคุมภายใน 

โดยด าเนินการใหม้กีาร

จดัท าแผนการปรบัปรุง

หรอืบรหิารความเสีย่ง 

และรายงานผลการตดิต

ามการปฏบิตัติามแผนก

ารปรบัปรุงควบคุมภายใ

4.1.2(1) 

กจิกรรมตดิตามประเมนิผล

การควบคุมภายใน 

 

- งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 
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นใหผู้ก้ ากบัดแูล 

 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

4  

 

  4.1.2(2) 

มาตรการตดิตามประเมนิผล

ระบบควบคุมภายในองคก์า

รบรหิารส่วนต าบลหนองหง

ส ์                                                                                       

- งานวางแ

ผนสถติฯิ 

ส านกังาน

ปลดั 

             

5 ๔.๒ 

การสนบัสนุนใหภ้าคปร

ะชาชนมสี่วนร่วมตรวจส

อบการปฏบิตั ิ

หรอืการบรหิารราชการ

ตามช่องทางทีส่ามารถ

ด าเนินการได ้

4.2.1 

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่

วนรว่มตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคค

ล เกีย่วกบัการบรรจุ 

แต่งตัง้ โอน 

ยา้ยขา้ราชการ 

พนกังาน ลกูจา้ง 

 

4.2.1(1) 

มาตรการส่งเสรมิใหป้ระชาช

นมสี่วนร่วม ตรวจสอบ 

ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคลเกี่

ยวกบัการบรรจุแต่งตัง้ 

การโอน ยา้ย       

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกัปลั

ด 

             

6  4.2.2 

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่

วนรว่มตรวจสอบ ก ากบั 

4.2.2(1) 

กจิกรรมการมสี่วนร่วมของป

ระชาชนในการตรวจสอบกา

- งานการเงิ

นและบญั

ช ี
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ดแูลการบรหิารงบประม

าณ การรบั - จ่ายเงนิ 

การหาประโยชน์จากทรั

พยส์นิของทางราชการ 

 

รรบั การจ่าย 

และการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์ิ

นขององคก์ารบรหิารส่วนต า

บลหนองหงส ์                                                                       

กองคลงั 

 

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

7  

 

4.2.3 

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่

วนรว่มตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการจดัหาพสัดุ                                      

 

 4.2.3(1) 

กจิกรรมการจดัหาคณะกรร

มการจดัซื้อจดัจา้งจากตวัแ

ทนชุมชน                                                                            

- งานพสัดุ 

กองคลงั 

             

8 ๔.๓ 

การส่งเสรมิบทบาทการ

ตรวจสอบของสภาทอ้ง

ถิน่ 

4.3.1 

ส่งเสรมิและพฒันาศกัย

ภาพสมาชกิสภาทอ้งถิน่

ใหม้คีวามรู ้

ความเขา้ใจในการปฏบิั

ตหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามก

ฎหมาย 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งได้

ก าหนดไว ้

4.3.1(1) 

โครงการอบรมเพิม่ประสทิธิ

ภาพและศกึษาดงูานของคณ

ะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาพนกังานส่วนต า

บล ลกูจา้งประจ า 

พนกังานจา้งและผูน้ าชุมชน                                                                       

300,000 งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกัปลั

ด 
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9  4.3.2 

ส่งเสรมิสมาชกิสภาทอ้ง

ถิน่ใหม้บีทบาทในการต

รวจสอบการปฏบิตังิาน

ของฝา่ยบรหิารตามกระ

บวนการ 

และวธิกีารทีก่ฎหมาย 

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งได้

ก าหนดไว ้

โดยไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใด 

 

4.3.2(1) 

กจิกรรมส่งเสรมิสมาชกิสภา

ทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการต

รวจสอบการปฏบิตังิานของ

ฝา่ยบรหิาร                                    

- งานบรหิา

รงานทัว่ไ

ป 

ส านกัปลั

ด 

             

มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

ที ่ ภารกจิตามมติ ิ รายละเอยีด 

การจดัท าแผน 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ทีร่บัผดิช

อบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 

ม.ีค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

10 4.4 

เสรมิพลงัการมสี่วนร่วม

ของชุมชน 

(Community) 

และบรูณาการทุกภาคส่

วนเพือ่ต่อตา้นการทุจริ

ต 

 

4.4.1 

ส่งเสรมิใหม้กีารด าเนิน

การเฝ้าระวงัการทุจรติ 

 

 4.4.1(1) 

มาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ ั

ปชนัโดยภาคประชาชน 

 

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 
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11  4.4.2 

บรูณาการทุกภาคส่วนเ

พือ่ต่อตา้นการทุจรติ 

 

4.4.2(2) 

กจิกรรมการตดิป้ายประชาสั

มพนัธก์รณพีบเหน็การทุจริ

ต  

- งานกฎห

มาย 

และคด ี 

ส านกังาน

ปลดั 

 

            เบกิจ่ายงบ

ประมาณจา

กหมวดค่าใ

ชส้อิยฯ 

 

             เหน็ชอบ 

                   (นายหตัถชยั เมอืงจนี) 

                  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 
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รายละเอียดโครงการ 

ตามตารางแผนปฏิบติัการตามยทุธศาสตรว่์าด้วยการป้อง

กนั 

และแก้ไขปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในภาครฐั  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 

1.1 การสรา้งจติส านึกและความตระหนกัแก่บุคลากรทัง้ขา้ราชการการเมอืงฝา่ยบรหิาร 

ขา้ราชการการเมอืงฝา่ยสภาทอ้งถิน่ และฝา่ยประจ าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

      1.1.1 
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้บงัเกิดประโยชน์สขุ
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

  

โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนต าบล 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมคณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาอบต.และพนกังานส่วนต าบล 

2. หลกัการและเหตุผล 

  เพื่อก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการ 

หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัแต่ละประเภท โดยใหม้กีลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะอกีอยา่งทีข่าดไมไ่ดค้อืคุณธรรม จรยิธรรม 

เพราะคุณธรรมและจรยิธรรม หมายถงึ การประพฤต ิปฏบิตั ิอนัถูกตอ้งดงีาม ทัง้ กาย วาจา ใจ 

ทัง้ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่น และต่อสงัคม 

ซึง่ถา้บุคลากรทุกคนทีท่ างานรว่มกนัมคีุณธรรมและจรยิธรรมประจ าใจของตนเองแลว้ 
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การปฏบิตังิานทุกอย่างตอ้งลุล่วงไปดว้ยด ีและมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ โปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบไดแ้ละผูม้ารบับรกิารอย่างประชาชนกจ็ะไดร้บัความเชื่อมัน่และไวว้างใจทีจ่ะเขา้มารบั

บรกิารทีอ่งคก์รนัน้ๆ 

  เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นคน ไดแ้ก่ 

บุคลากรทัง้ขา้ราชการการเมอืงฝา่ยบรหิาร ขา้ราชการการเมอืงฝา่ยสภาทอ้งถิน่ 

และขา้ราชการฝ่ายประจ า รวมถงึพนกังานจา้ง จงึไดม้กีารจดัท าโครงการอบรมคุณธรรม และจรยิธรรม 

แก่ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และพนกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ดงักล่าวนี้ขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นการปลกูและปลุกจติส านึกการต่อตา้นการทุจรติ 

  3.2 

เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีใ่หเ้กดิประโยชน์สุข

แก่ประชาชน 

  3.3 เพื่อสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการประพฤตปิฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม 

  3.4 

เพื่อสรา้งจติส านึกและความตระหนกัทีจ่ะไมก่ระท าการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอืมีผลประโยชน์ทบัซอ้

น 

4. เป้าหมาย 

  คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และพนกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 

60 คน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินการ 

  จดัอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมแก่ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

และพนกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์โดยเชญิวทิยากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ 
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ในการปลกูและปลุกจติส านึกการต่อตา้นการทุจรติ ใหป้ระพฤตปิฏบิตัริาชการโดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรม 

และจรยิธรรม และมกีารศกึษาดงูานหรอืท ากจิกรรมนอกสถานทีใ่นบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 

  200,000  บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  ตวัชีว้ดั 

  ประชาชนผูม้ารบับรกิารทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ประเมนิความพงึพอใจการปฏบิตังิานของพนกังาน โดยใชแ้บบประเมนิเป็นตวัชีว้ดั 

และตอ้งไดร้บัผลกาประเมนิมาต ่ากว่ารอ้ยละ 70 

  ผลลพัธ ์

  ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และพนกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เกดิจติส านึกทีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติ และประพฤตปิฏบิตัโิดยยดึมัน่ตามหลกัประมวลจรยิธรรม 

 

 

 

 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

มาตรการ 

“ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส”์ 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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 มาตรการ 

“ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

หนองหงส”์ 

2. หลกัการและเหตุผล 

 พนกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ลกูจา้งประจ า 

และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มหีน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาต ิ

อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล 

โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจรยิธรรม 9 ประการ ไดแ้ก่ 

ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม, มจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์

สุจรติและรบัผดิชอบ,ยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

และไมม่ปีระโยชน์ทบัซอ้น,ยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 

ใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั,ิ 

ใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ,มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 

รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพโปรง่ใส และตรวจสอบได,้ 

ยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

และยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร นอกจากนี้ ส านกังาน ก.พ. 

ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนกรณกีารเรีย่ไร 

และกรณกีารใหห้รอืรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดใหข้า้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบ 

โดยอาศยัต าแหน่งหน้าทีแ่ละไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วน

รวม ตามนยัหนงัสอืส านกังาน ก.พ. ที ่นร 1013.7/ว 11 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2557 

ซึง่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสค์วรน าแนวทางการด าเนินการดงักล่าวมาปรบัใชเ้ป็นแนวทางใน

การถอืปฏบิตัโิดยอนุโลม 

 ดงันัน้ 

เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสในการปฏบิตังิานและเป็นทีเ่ชื่อถอืไวว้างใจของประชาชน 
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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดจ้ดัท ามาตรการ 

“ส่งเสรมิการปฏบิตังิานตามประมวลจรยิธรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส”์ ขึน้ 

เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ฝา่ยการเมอืงและฝา่ยประจ าทุกระดบัน าไปใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์

สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม 

ไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอืการมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อเป็นเครือ่งมอืก ากบัความประพฤตขิองขา้ราชการทีส่รา้งความโปรง่ใส 

มมีาตรฐานในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นสากล 

  3.2 เพื่อยดึถอืเป็นหลกัการและแนวทางการปฏบิตังิานอยา่งสม ่าเสมอ 

ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับุคคลและเป็นเครือ่งมอืการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์พื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม 

มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  3.3 เพื่อท าใหเ้กดิรปูแบบองคก์รอนัเป็นทีย่อมรบั เพิม่ความน่าเชื่อถอื 

เกดิความมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิารและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยี 

  3.4 เพื่อใหเ้กดิพนัธะผกูพนัระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั 

โดยใหฝ้า่ยบรหิารใชอ้ านาจในขอบเขต สรา้งระบบความรบัผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร 

ต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อประชาชนและต่อสงัคมตามล าดบั 

  3.5 

เพื่อป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ 

รวมทัง้เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้งทัว่ไป 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 
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  1. 

เผยแพรป่ระมวลจรยิธรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์พื่อใชเ้ป็นค่านิยมส าหรบัองคก์ร 

ขา้ราชการทุกคนพงึยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัระเบยีบและกฎขอ้บงัคบัอื่นๆ 

อยา่งทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

  2. 

เผยแพร่ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัประมวลจรยิธรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ปิดเผยเป็นการ

ทัว่ไปแก่สาธารณชนใหม้สี่วนรว่มรบัรูแ้ละรว่มตดิตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ เรือ่ง 

ก าหนดใหข้อ้มลูขา่วสารตามเกณฑม์าตรฐานความโปร่งใสและตวัชีว้ดัความโปรง่ใสของหน่วยงานของรฐั

เป็นขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาอบต. พนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งประจ า 

ปฏบิตังิานตามประมวลจรยิธรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

1.1.3 

สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือการ

มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบับคุลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กจิกรรมใหค้วามรู ้เรือ่ง 

ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหก้บับุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

หนองหงส ์

2. หลกัการและเหตุผล 

 

 ดว้ยสถานการณ์หรอืารกระท าของบุคคลมผีลประโยชน์ส่วนตนเขา้มาเกี่ยวขอ้งจนส่งผลกระทบ

ต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่ง การกระท าดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วั 

ทัง้เจตนาหรอืไมเ่จตนาหรอืหรอืบางเรือ่งเป็นการปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนไมเ่หน็ว่าจะเป็นสิ่งผดิแต่อยา่งใด 

พฤตกิรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผดิทางจรยิธรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งค านึงถงึผลประโยชน์ส

าธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 

แต่กลบัตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยค านึงถงึประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพอ้ง 

  “ผลประโยชน์ทบัซอ้น” หมายถงึ 

สถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมผีลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 

และมกีารใชอ้ทิธพิลตามอ านาจหน้าทีล่ะความรบัผดิชอบเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตวั 

โดยก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทบัซอ้นมหีลากหลายรปูแบบ 

ไมจ่ ากดัอยูใ่นรปูของตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิเท่านัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ 

ทีไ่มใ่ช่รปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิกไ็ด ้อาทกิารแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไปด ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ 

ทัง้ในหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัจ ากดั 

หรอืการทีบุ่คคลผูม้อี านาจทีต่ดัสนิใจใหญ้าตพิีน้่องหรอืบรษิทัทีต่นมสี่วนไดส้่วนเสยีไดร้บัสมัปทานหรอืผ

ลประโยชน์จากทางราชการโดยมชิอบ 

ทัง้นี้หมายรวมถงึความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานตอ้งเขา้รบัการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของห
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น่วยงานภาครฐั โดยก าหนดใหห้น่วยงานควรมกีารประชุมหรอืสมัมนาภายในองคก์ร 

เพื่อใหค้วามรูเ้รือ่งการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หน้าที ่เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จงึไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่บุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เพื่อป้องกนัการทุจรติในการปฏบิตัริาชการ จงึไดจ้ดักจิกรรมป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ผ่านการประชุมผูบ้รหิารกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เพื่อใหพ้นกังานทุกคนท างานโดยยดึถอืระเบยีบ กฎหมาย คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่อเป็นเครือ่งก ากบัความประพฤตขิองตน เพื่อไมใ่หเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่พนกังานส่วนต าบล 

พนกังานจา้งเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  3.2 

เพื่อเสรมิสรา้งพฤตกิรรมและวธิกีารท างานทีสุ่จรติโปรง่ใสของขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิ

ารส่วนต าบลหนองหงส ์

  3.3 เพื่อเสรมิสรา้งใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มจีติส านึก ค่านิยม และวฒันธรรมเรือ่งความซื่อสตัย ์สุจรติ มุ่งมัน่ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

มคีุณธรรมอนัมัน่คง ส่งผลใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจรติคอรร์ปัชนั 

มุง่สู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถิน่ไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 

  พนกังานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินการ 

  จดัประชุมประจ าเดอืน และใหค้วามรูเ้รือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  ตวัชีว้ดั 

  พนกังานส่วนต าบลและพนักงานจา้งมคีวามเขา้ใจเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  ผลลพัธ ์

  พนกังานส่วนต าบลและพนักงานจา้งมคีวามรูเ้กี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

และมคีวามประพฤตปิฏบิตังิานไมยุ่ง่เกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

มาตรการ “จดัท าคู่มือการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน” 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   มาตรการ “จดัท าคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  รั ฐ บ า ล ภ า ย ใ ต้ ก า ร น า ข อ ง พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า 

ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่ งชาต ิ

แ ล ะ รั ฐ บ า ล ไ ด้ แ ถ ล ง น โ ย บ า ย  1 1  ด้ า น 

อนัรวมถงึประเดน็เรื่องการส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัและปราบ

ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ใ น ภ า ค รั ฐ 

โดยจดัระบบอตัราก าลงัและปรบัปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครฐัใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมยดึหลกัการบ

รหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมัน่วางใจในระบบราชการเสรมิสร้างระบบคุณธรรม 

รวมทัง้ปรบัปรุงและจดัใหม้กีฎหมายทีค่รอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและการมผีลประโ

ยชน์ทบัซอ้นในภาครฐัทุกระดบั 

  ป ั จ จุ บั น ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  ส า นั ก ง า น  ก . พ . 

จึ ง ไ ด้ เผ ย แ พ ร่ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต 
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โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น  ( Conflict of Interest) 

ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช า ต ิ

ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั และองคก์รตามรฐัธรรมนูญ 

ได้จดัท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 0 

ค รอ บ ค ลุ ม ป ระ เด็ น ก ารป ระ เมิน  5  ด้ าน  อัน รวม ถึ ง  ก า ร ต่ อ ต้ าน ก ารทุ จ ริต ใน อ งค์ ก ร 

ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครฐัด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

อนัรวมถงึการใหค้วามรูต้ามคู่มอืหรอืประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้ห

น้าทีใ่นหน่วยงานดว้ย 

 

 เพื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลและยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติข้

างตน้ 

และเพื่อน าเครือ่งมอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัการป

ฏบิตัใิหเ้ป็นกลไกส าคญัทีจ่ะป้องกนัการทุจรติ 

โดยเฉพาะการกระท าทีเ่อือ้ต่อการมผีลประโยชน์ทบัซอ้นของเจา้หน้าทีใ่นภาครฐั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดต้ระหนกัและเหน็ถงึความส าคญัของการจดัหาคู่มอืการป้องกนั

ผลประโยชน์ทบัซอ้นขึน้ 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กดิความตระหนักถงึปญัหาในเรือ่ง

ดงักล่าว รวมทัง้ เป็นขอ้มลูใหป้ระชาชนและผูส้นใจไดศ้กึษา 

เพื่อเป็นพืน้ฐานการปฏบิตัตินในการรว่มกนัรณรงคส์รา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมทีใ่สสะอาด 

ลดระดบัการทุจรติประพฤตมิชิอบในสงัคมไทยใหเ้ทยีบเท่าระดบัมาตรฐานสากลไดต่้อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อผลติคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หบุ้คลากรผูป้ฏบิั

ตงิานน าไปเป็นองคค์วามรูใ้นการท างานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
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  3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจแก่บุคลากรใหเ้กดิความตระหนกัถงึปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 

 บุคลากรมคีู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหน

องหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลู 

  2. จดัท า (รา่ง) คู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  3. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  4. จดัท าคู่มอืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

  5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  มกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
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มาตรการ “เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติ” 
     

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการ “เสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2556 

– 2560) มุง่สู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม 

เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจรติทุกรปูแบบ 

โดยไดร้บัความรว่มมอืจากฝา่ยการเมอืง หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน 

ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพื่อใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมใินดา้น

ความโปรง่ใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ” มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหป้ระเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน้่อยกว่า 

รอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

 ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารงานในพืน้ทีส่ามารถตอบสนองต่อแผนยทุธศาสตรฯ์ ขา้งตน้ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึไดก้ าหนดแนวทาง/มาตรการเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการทุจรติขึน้ 

เพื่อใหส้ามารถแปลงแผนยุทธศาสตรว์่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2556 

– 2560) ไปสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมและเกดิความยัง่ยนืในการปฏบิตั ิ

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อเสรมิสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติแก่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขา้ราชการฝา่ยประจ า ลกูจา้งประจ า ตลอดจนพนกังานทัว่ไป 

  3.2 

เพื่อสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการประพฤตติามประมวลจรยิธรรมแก่คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ ขา้ราชการฝา่ยประจ า ลกูจา้งประจ า ตลอดจนพนกังานทัว่ไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ขอ้มลู/องคก์รความรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติทีน่ ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรือ่งขึน้ไป 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  1. 

รวบรวมและเรยีบเรยีงฐานขอ้มลู/องคค์วามรูเ้กีย่วขอ้งกบัการปลกูจติส านึกดา้นการต่อตา้นการทุจรติ 

อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสมัพนัธต่์างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปลกูจติส านึก 

  2. เผยแพร ่ประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งเสรมิองคค์วามรู ้

ใหบุ้คลากรในสงักดัไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั ผ่านโครงการ/กจิกรรม 

และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  จ านวนขอ้มลู/องคก์รความรูด้า้นการต่อตา้นการทุจรติทีน่ ามาเผยแพร่ 

  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรกัษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัษาแผ่นดิน 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการรกัน ้า รกัปา่ รกัษาแผ่นดนิ 

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ประเทศไทยในอดตีเป็นพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรป่าไมอ้ยูเ่ป็นจ านวนมาก 

แต่การลกัลอบตดัไมท้ าลายปา่ไมท้ีผ่ดิกฎหมายไดเ้พิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ 
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ท าใหป้จัจุบนัทรพัยากรปา่ไมข้องประเทศไทยมจี านวนลดน้อยลง 

ซึง่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศต่างๆ 

ตลอดจนวถิชีวีติความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจงึไดม้กีารรเิริม่โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้

ซึง่จะสามารถช่วยใหธ้รรมชาตขิองประเทศไทยกลบัมามคีวามสมดุลเพิม่มากขึน้ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระบรมราชนีินาถทรงมคีวามห่วงใยในปญัหาปรมิาณป่าไมข้อง

ประเทศ 

โดยทัง้สองพระองคท่์านไดพ้ยายามคดิคน้หาวธินีานปัการทีจ่ะเพิม่ปรมิาณป่าไมข้องประเทศไทยใหม้าก

ขึน้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ซึง่พระองคท์่านได้เสนอวธิทีีเ่รยีบงา่ยและประหยดัในการด าเนินงาน คอื 

แนวคดิเรือ่ง “ปลกูปา่ 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อยา่ง” ปลกูปา่ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ปลกูไมใ้หพ้ออยู ่พอกนิ 

พอใช ้และระบบนิเวศน์ “พออยู”่ หมายถงึ ไมเ้ศรษฐกจิ ปลกูไวท้ าทีอ่ยูอ่าศยัและจ าหน่าย “พอกนิ” 

หมายถงึ ปลกูพชืเกษตรเพื่อการกนิและสมนุไพร “พอใช”้ หมายถงึ 

ปลกูไมไ้วใ้ชส้อยโดยตรงและพลงังาน เช่น ไมฟื้น และไมไ้ผ่ เป็นตน้ 

เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ด 

ไดต้ระหนกัถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการรว่มกนัอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชน จงึไดจ้ดัท าโครงการส่งเสรมิการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนและในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชุมชนไดร้ว่มกนัอนุรกัษ์ 

ดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนของตนเอง 

3. วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหแ้หล่งน ้าและพืน้ทีป่า่คนืสู่สภาพเดมิ 

มคีวามอุดมสมบรูณ์สามารถแกป้ญัหาความแหง้แลง้และอุทกภยัในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื 

เป็นการรกัษาประโยชน์สาธารณะ สรา้งความสามคัค ี

และสรา้งกลุ่มอาสาสมคัรและพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชนเพิม่มากขึน้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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  4.1 

ปลกูตน้ไมแ้ละปลกูปา่ชุมชนในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 14 

หมูบ่า้น โดยปลกูพนัธุไ์มป้ระเภทต่างๆ ทัง้ไมย้นืตน้ ไมป้ระดบั ไมผ้ล ไมด้อก และพชืผกัสวนครวั 

รัว้กนิได ้เป็นตน้ 

  4.2 ดแูล อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน ้า คคูลอง 

ทีเ่สื่อมโทรมในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 14 หมู่บา้น 

และพืน้ทีท่ ัง้หมดในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์โดยบรูณาการรว่มกนักบัหน่วยงานต่าง ๆ 

ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนต่างๆ  

  4.3 ผูเ้ขา้รว่มโครงการ ประกอบดว้ย คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์พนกังาน/ลกูจา้ง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ผูน้ าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทัง้ 14 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผูส้งูอาย ุประธาน อสม. 

ประธานกลุ่มสตร ีฯลฯ กลุ่มเดก็และเยาวชน นกัเรยีน นักศกึษา หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

และองคก์รภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นตน้ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

 

 พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสแ์ละแหล่งน ้า ค ู

คลอง  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

 

6. วิธีการด าเนินงาน 

  6.1 

จดัอบรมผูเ้ขา้รว่มโครงการพรอ้มชีแ้จงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 

(กลุ่มรวมทุกชุมชน) 

  6.2 

จดัเวทรีะดมความคดิเหน็การจดักจิกรรมและการจดัตัง้กลุ่มพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มประจ าชุมชน 

(กลุ่มยอ่ยแต่ละชุมชน) 
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  6.3 จดัเวทเีสวนาตดิตามผลการด าเนินงานกลุ่มพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มประจ าชุมชน 

(กลุ่มยอ่ยแต่ละชุมชน) 

  6.4 จดักจิกรรมรว่มกนัปลกูตน้ไมใ้นชุมชน พฒันา ขดุลอก คคูลอง 

ก าจดัวชัพชืในแมน่ ้าคคูลอง ท าความสะอาดถนนและพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 

ในชุมชนและในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  6.5 จดักจิกรรมพฒันา ปรบัปรงุภมูทิศัน์ 

และอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใินชุมชนใหม้คีวามสวยงาม สะอาด ร่มรื่น 

น่าพกัผ่อนหยอ่นใจและเป็นสถานทีอ่อกก าลงักายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 

ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 

  6.6 จดักจิกรรมศกึษาดงูานหมูบ่า้น/ชุมชน 

หรอืหน่วยงานทีป่ระสบความส าเรจ็ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

เพื่อเป็นกรณตีวัอยา่งใหแ้ก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  100,000  บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  เกดิกลุ่มอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนเพิม่มากขึน้ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในชุมชนมมีากขึน้ 

โครงการลดและแยกขยะมลูฝอยในชุมชน   

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการลดและแยกขยะมลูฝอยในชุมชน   

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา  
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   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์ปีรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้จ านวน 12 ตนัต่อวนั 

การเกบ็รวบรวมขยะมลูฝอยภายในเขตพืน้ทีไ่ดป้ระมาณ 10 ตนัต่อวนั มขียะมลูฝอยตกคา้งจ านวน 2 

ตนัต่อวนั โดยน าขยะมลูฝอยทีเ่กบ็รวบรวมไปก าจดั ณ 88/1 หมูท่ี ่9 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช และเสยีค่าใชจ้า่ยในการก าจดัประมาณ 70,000 บาทต่อเดอืน 

โดยพืน้ทีด่ าเนินการโครงการทีค่ดัเลอืกเป็นชุมชนเป้าหมาย มปีรมิาณขยะมลูฝอยเกดิขึน้เฉลีย่ ประมาณ 

2 ตนัต่อวนั 

        ปญัหาการจดัการขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ประชาชน/เยาวชนขาดจติส านึก 

ยงัไม่มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน การบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของ 

อบต.ขาดประสทิธภิาพเนื่องจากอุปกรณ์ไม่มปีระสทิธภิาพ หรอืขาดบุคลากรในการด าเนินการ 

การก าจดัมลูฝอย ไมม่ทีีฝ่งักลบเพยีงพอ การเทกองเกดิปญัหารอ้งเรยีน เป็นตน้ 

       องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มคีวามจ าเป็นตอ้งด าเนินโครงการเชงิรกุส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของชุมชนในการคดัแยกขยะทีต่น้ทาง 

เพื่อแกไ้ขปญัหาการจดัการขยะมลูฝอยในพืน้ทีชุ่มชน สถานศกึษา อาคารหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 

เป็นตน้ ในเขตพืน้ที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์หรอืเพื่อรณรงค/์ส่งเสรมิใหป้ระชาชน/เยาวชน 

เขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการขยะมลูฝอย โดยการคดัแยกและจดัการประเภทขยะมลูฝอย (ขยะอนิทรยี ์

ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย ขยะทัว่ไป) ทีเ่กดิขึน้จากแหล่งก าเนิดภายในชุมชนของตนเองได ้

และสามารถเป็นตน้แบบใหแ้ก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพืน้ที่ 

3. วตัถปุระสงค ์ 

  1.ใหม้คีวามรูก้ารคดัแยกประเภทขยะมลูฝอยกบัชุมชน หมูบ่า้น สถานศกึษา ฯลฯ 

  2.ใหม้กีารคดัแยกและกระบวนการจดัการขยะอนิทรยี ์ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย 

ขยะทัว่ไป เพื่อลดปรมิาณขยะในชุมชนเป้าหมาย 

 

 3.ใหม้ชุีมชน/กลุ่มเป้าหมายน ารอ่งในการคดัแยกขยะจากตน้ทางเพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการขยาย

ผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 

  4.ใหชุ้มชนต้นแบบสามารถลดปรมิาณขยะทีต่อ้งน าไปก าจดัลงไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละ 35 

ของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ก่อนเริม่ด าเนินโครงการ 

4. เป้าหมาย  
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  กลุ่มประชาชนในชุมชน/หมู่บา้น จ านวน 1,200 คน และจ านวนครวัเรอืน 235 ครวัเรอืน 

คร/ูนกัเรยีน จ านวน 3,000 คน ผูป้ระกอบการรา้นคา้ 10 ราย 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

1) จ านวน 1 ชุมชน/หมู่บา้น จ านวนครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่มโครงการ 235 ครวัเรอืน จ านวน 
ประชากร 1,257 คน 

2) จ านวนสถาบนัการศกึษา/โรงเรยีน 1 แห่ง 
3) จ านวนสถานประกอบการ 10 แห่ง 

  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ  

  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ 

  5.2 อบรมใหค้วามรูก้ารคดัแยกขยะมลูฝอยโดยเชญิวทิยากรมาใหค้วามรู ้

  5.3 เดนิทางไปศกึษาดงูานในพืน้ที/่ชมุชนใกลเ้คยีง 

  5.4 การจดัท าสื่อประชาสมัพนัธ ์(การคดัแยกขยะมลูฝอย) โดยท าสื่อสิง่พมิพ,์ใบปลวิ 

  5.5 การตดิตามประเมนิผลโดยจดัท าแบบประเมนิ,แบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  180,000  บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบ 

  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  (1) ประชาชนมคีวามรู ้และทกัษะ 

สามารถคดัแยกและจดัการขยะแต่ละประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม 

  (2) ช่วยลดปญัหาปรมิาณขยะ ปญัหาไมม่ทีีก่ าจดัขยะ 

และปญัหาเกีย่วกบัสขุภาวะของประชาชนในพืน้ที ่

 (3) เกดิชุมชนตน้แบบทีส่ามารถถ่ายทอดความรู ้

และทกัษะในการคดัแยกประเภทขยะสู่ชุมชนอื่นๆ 
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(4) สภาพแวดลอ้มในพืน้ทีชุ่มชนต้นแบบมคีวามสะอาดปราศจากขยะมลูฝอย 

(5) ลดการท าลายทรพัยากรดนิในพืน้ทีจ่ากการก าจดัขยะดว้ยวธิกีารเผา 

  1.2.3 

สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง(ปลกูพืชใช้น ้าน้อย) 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  โครงการส่งเสรมิการใชช้วีติตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง(ปลกูพชืใชน้ ้าน้อย) 

2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 

 โครงการอบรมใหค้วามรูส้รา้งอาชพี สรา้งรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นโครงการตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

ไดท้รงเลง็เหน็สภาพความเป็นอยูท่ีย่ากจนของราษฎร 

พรอ้มทัง้ไดพ้ระราชทานแนวทางการด าเนินงานใหห้น่วยงานต่างๆ 

น าไปวางแผนปฏบิตังิานใหค้วามช่วยเหลอืแกไ้ขปญัหาใหก้บัราษฎรผูป้ระสบความทุกขย์าก 

ดอ้ยโอกาสและยากจนตามภมูภิาคต่างๆ ทัว่ประเทศ 

โดยเน้นใหผ้ลการด าเนินงานตกถงึมอืราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรก ใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่ง 

“พออยู ่พอกนิ” และขณะเดยีวกนักเ็ป็นการปพูืน้ฐานไวส้ าหรบั “ความกนิด ีอยูด่ ีในอนาคต” ดว้ย ดงันัน้ 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารจิงึเป็นโครงการทีมุ่่งพฒันาราษฎรผูย้ากไรใ้หม้ฐีานะ 

ความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบททีอ่ยู่ห่างไกล ทุรกนัดารและยากจนอย่างแทจ้รงิ 

โดยมหีลกัการส าคญัคอื การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า เป็นขัน้ตอนตามล าดบัความจ าเป็น ประหยดั 

การพึง่พาตนเอง ส่งเสรมิความรู ้และเทคนิควชิาการสมยัใหมท่ีเ่หมาะสม นอกจากนัน้ 

ยงัมุง่เน้นการสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อใหชุ้มชนสามารถวเิคราะหป์ญัหา และความตอ้งการของชุมชน 

สามารถวางแผนการผลติทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที ่และความพรอ้มของเกษตรกรไดด้ว้ยตนเอง 

โดยใชก้ระบวนการแบบมสี่วนรว่มของเกษตรกร 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จงึจดัท าโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารสรา้งอาชพี 

สรา้งรายได ้โดยมแีนวทางตามโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 
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ซึง่เป็นหนึ่งในโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิมาประยกุตเ์ผยแพรใ่หก้บัผูม้รีายไดน้้อย 

ดอ้ยโอกาสทางสงัคมและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 ส่งเสรมิอาชพีใหก้บัคนยากจนในต าบลหนองหงส ์

  3.2 ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการเพาะเหด็ใหก้บัคนยากจนในต าบลหนองหงส ์

  3.3 สามารถน าความรูไ้ปสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง 

  3.4 สรา้งแนวคดิตามแนวทางทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนและผูท้ีม่คีวามสนใจในการสรา้งอาชพีในต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการในกลุ่มเป้าหมายรบัทราบ 

  6.2 จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการการปลกูพชืใชน้ ้าน้อยใหก้บัผูร้ว่มโครงการ 

  6.3 ศกึษาดงูานในสถานทีจ่รงิ 

  6.4 ฝึกปฏบิตังิานอยา่งจรงิจงั 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000  บาท 

9. ผูร้บัผิดชอบ 

  งานส่งเสรมิการเกษตร ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

  10.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการปลกูพชืใชน้ ้าน้อย 

  10.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถน าไปประกอบอาชพีได ้

  10.3 มรีายไดเ้พิม่ขึน้ ลดรายจา่ย เกดิความพอเพยีง 
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  10.4 เกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 (6) 

ลดการปนเป้ือนสิง่สกปรกลงสู่ทรพัยากรน ้าในพืน้ทีจ่ากน ้าชะขยะทีไ่มไ่ดก้ าจดัอย่างเหม

าะสม 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 

 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสตัยส์จุริต 

โครงการปลกูฝงัคณุธรรมจริยธรรมให้แก่เดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เดก็ปฐมวยัมอีตัราการเจรญิเตบิโตทุกดา้นทัง้ร่างกาย สงัคม จติใจและปญัญา 

เป็นช่วงเวลาทีโ่อกาสทองของการเรยีนรูเ้ปิดกวา้งเตม็ที่ 

ซึง่เป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัทีต่้องปลกูฝงัคุณธรรมจรยิธรรม ซึง่ถา้เดก็ปฐมวยัไมไ่ดเ้รยีนรูส้ ิง่ ต่างๆ 

เหล่านี้ในช่วงวยัทีเ่หมาะสม ผ่านช่วงเวลาทีด่ทีีสุ่ดของการเรยีนรูเ้ร ือ่งนัน้ๆ ไปแลว้ 

การพฒันาในภายหลงัจะท าไดค้่อนขา้งยาก 

ซึง่พฒันาการทางจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยันัน้ขึน้อยูก่บัพฒันาการทางสตปิญัญาของบุคคลนัน้ 

เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 8 ปี 

เป็นวยัทีจ่ะรบักฎเกณฑแ์ละมาตรฐานทางจรยิธรรมจากบดิามารดาและครใูนช่วงปฐมวยัน้ีจงึถอืไดว้่าเป็

นระยะเวลาทีส่ าคญัทีสุ่ดในการอบรมกล่อมเกลาและปลูกฝงัใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็นคนด ีครผููด้แูลเดก็ 

ผูด้แูลเดก็ 

หรอืผูอ้บรมเลีย้งดเูดก็ตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท้ีด่ าเนินชวีติอยา่งมสีตแิละเป่ียมดว้ยความรกัความเมต

ตา จดับรรยากาศทีอ่บอุ่นงดงามดว้ยความรกั 

ความเมตตาต่อสรรพสิง่และกลมกลนืกบัความเป็นจรงิในธรรมชาตริอบตวั ครผููด้แูลเดก็ ผูด้แูลเดก็ 

ถอืว่าเป็นตวัแทนการขดัเกลาทางสงัคมทีส่ าคญัในสถานศกึษา 

มบีทบาทเป็นทัง้ผูจ้ดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละการเป็นแบบอย่างทีด่ใีนชวีติประจ าวนั 
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โดยถอืหลกัการสอนใหรู้ ้ท าใหด้ ูอยูใ่หเ้หน็ นอกจากนี้ 

ตอ้งด าเนินการประสานความรว่มมอืกบับดิามารดาผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 

ทุกฝา่ยเพื่อรว่มกนัพฒันาและส่งเสรมิเดก็อย่างถูกวธิอีนัจะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาเดก็อย่างต่อเน่ือง 

การวางรากฐานทีด่ใีหก้บัเดก็ปฐมวยัจงึเท่ากบัเป็นการเตรยีมสรา้งพลเมอืงทีด่มีคีุณภาพใหก้บัประเทศช

าต ิ

หลกัการจดัการศกึษาปฐมวยัสาหรบัเดก็ทีอ่ายตุัง้แต่แรกเกดิถงึ ๕ ขวบนัน้ 

เป็นหลกัการทีค่ านึงถงึการพฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างเป็นองคร์วม 

เพื่อใหโ้อกาสในการพฒันาเดก็ทุกดา้นตามล าดบัขัน้ของพฒันาการอยา่งสมดุลและเตม็ตามศกัยภาพ 

ในการจดัการศกึษานัน้เป็นภารกจิหน้าทีห่ลกัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขอองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอง

หงส ์ทีด่ าเนินกจิกรรมสนับสนุน 

ส่งเสรมิใหม้กีารด าเนินการจดัการศกึษาปฐมวยัเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร การศกึษาปฐมวยั 

พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

การจดัการศกึษาปฐมวยัมคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการวางรากฐานของการพฒันาเดก็ใหม้คีุณภาพทัง้ทาง

รา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และสตปิญัญา มคีวามรูคู้่คุณธรรม 

จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคเ์พื่อใหส้ามารถด ารงชวีติและอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีว

ามสุข  

การฝึกใหเ้ป็นเดก็ปฐมวยัใหเ้ป็นเดก็ปฐมวยัเป็นเดก็เก่ง ด ีมสีุข 

การพฒันาความฉลาดทางสตปิญัญาและความมไีหวพรบิปฏภิาณนัน้ ไมส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้อง 

นอกเหนือจากหน้าทีข่องผูป้กครองในการอบรมเลีย้งดแูลเดก็ 

จ าเป็นตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิจากในหลายดา้นจากครผููดู้แลเดก็และผูด้แูลเดก็ ทัง้การสัง่สอน อบรม 

เสรมิสรา้งวนิัย และการฝึกสมาธ ิ

ดงันัน้การฝึกสมาธถิอืว่าเป็นการปพูืน้ฐานสตปิญัญาใหก้บัเดก็ปฐมวยัไดเ้ป็นเป็นอยา่งด ี

การฝึกสมาธสิาหรบัเดก็ปฐมวยันัน้ ไมไ่ดห้มายความว่าใหค้รผููด้แูลเดก็ ผูด้แูลเดก็ 

หรอืผูป้กครองใหเ้ดก็ปฐมวยัมานัง่นิ่งๆ ไมใ่หก้ระดุกกระดกิไปไหน แต่การฝึกสมาธสิาหรบัเดก็ปฐมวยั 

คอื การฝึกเดก็ใหค้วามสนใจหรอืจดจอ่กบัสิง่ใดสิง่หนึ่งอยา่งแน่วแน่และตัง้ใจในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง 

ซึง่อาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสัน้หรอืเป็นระยะเวลานานกไ็ด้ โดยจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้พฒันาการ 

และความเพลดิเพลนิควบคู่กนัไป แต่ในวยัเดก็ 
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การจะใหเ้ดก็ปฐมวยัมาสนใจกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ คงไมใ่ช่เรือ่งง่ายๆ 

เนื่องจากทุกสิง่ทุกอย่างสาหรบัเขายงัดใูหมแ่ละมคีวามน่าสนใจอยูเ่ตม็ไปหมด 

เดก็ปฐมวยัจงึสนใจอยูก่บัสิง่หนึ่งไดไ้ม่นาน จงึทาใหธ้รรมชาตขิองเดก็ ๆ จะถูกเขา้ใจว่าไม่ชอบอยูน่ิ่ง 

สนใจกบัสิง่ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ ดงันัน้การทีจ่ะเริม่ปพูืน้ฐานดา้นสมาธ ิ

จะช่วยส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมจีติใจจดจอ่กบัสิง่ใดสิง่หนึ่งนานๆ เพื่อใหเ้รยีนรูอ้ย่างเตม็ที ่

เพื่อพฒันาสู่ทกัษะดา้นอื่น ๆ ต่อไป ผลพลอยไดจ้ะท าใหเ้ดก็ปฐมวยัเป็นเดก็ทีม่วีนิัย 

มุง่มัน่ท าอะไรใหเ้สรจ็เป็นอยา่ง ๆ ไมท่ าอะไรซ ้าซอ้น  

ดงันัน้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึเหน็ความส าคญัในการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ก่เดก็ปฐมวยั 

จงึจดัท าโครงการปลกูฝงัคุณธรรมรยิธรรมใหแ้ก่เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขึน้ 

เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

รวมทัง้มจีติใจทีด่งีามตามจุดมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

โดยมคีรผููด้แูลเดก็ ผูด้แูลเดก็และผูป้กครองเป็นต้นแบบและท าหน้าทีข่ดัเกลาดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์โดยมุง่เน้นใหเ้ดก็มพีฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ 

สงัคมและสตปิญัญาเหมาะสมตามพฒันาการแห่งวยั และอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

3. วตัถปุระสงค ์   

  ๓.๑ เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มคีุณธรรม จรยิธรรม 

และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

พุทธศกัราช ๒๕๔๖ 

  ๓.๒ 

เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็มคีุณธรรมและจรยิธรรมตามคุณลกัษณะพืน้ฐานส าหรบัเดก็

ปฐมวยั ๘ ประการ 

  ๓.๓ 

เพื่อส่งเสรมิการฝีกสมาธใิหเ้ดก็ไดม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรูต้ามพฒันาการแห่งวยั 

โดยใชเ้กมการศกึษาเป็นตวัช่วยฝึกสมาธ ิ

และมกีารใชบ้ทเพลงสวดมนตเ์ป็นตวัช่วยใหจ้ติใจอ่อนโยนเป็นสมาธมิากขึน้ 
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  ๓.๔ เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมคีวามเขา้ใจในหลกัปฏบิตักิารศลี ๕ 

จากนิทานคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

3.1 ดา้นปรมิาณ  

๓.๑.๑ เดก็ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น จ านวน ๕๐ คน 

๓.๑.๒ ครผููด้แูลเดก็ ผูด้แูลเดก็ ผูป้ฏบิตัหิน้าทีผู่ด้แูลเดก็และเจา้หน้าทีท่ี่  

เกีย่วขอ้ง จ านวน ๔ คน  

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ณ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ 

6.2 ชีแ้จงผูป้กครอง 

และคณะกรรมการบรหิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ถงึแนวทางการด าเนินงาน  

6.3 ด าเนินงานโครงการ  

6.๓.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ 

6.๓.๒ ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนการด าเนินงาน  

6.๓.๓ ประสานถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

6.๓.๔ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  

6.๓.๕ จดัซือ้และจดัเตรยีมสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  

6.๓.๖ ด าเนินการตามโครงการ  

6.๓.๗ สรปุ – ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  50,000  บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบ 
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  งานการศกึษา ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ ส านกังานปลดั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

๑๐.๑ เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มคีุณธรรม 

จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์าม 

มาตรฐานคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช ๒๕๔๖  

๑๐.๒ เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มคีุณธรรมและจรยิธรรม 

ตามคุณธรรมพืน้ฐานส าหรบัเดก็ ปฐมวยั ๘ ประการ  

๑๐.๓ เดก็ปฐมวยัมสีมาธใินการเรยีนรูต้ามพฒันาการแห่งวยั 

และเตม็ตามศกัยภาพเพื่อพฒันาดา้น สตปิญัญา อารมณ์ จติใจและสงัคม อยา่งรอบดา้น  

๑๐.๔ เดก็ปฐมวยัมคีวามรู ้ความเขา้ใจในขอ้ปฏบิตัติามหลกัศลี ๕ 

ในระดบัพืน้ฐานส าหรบัเดก็ปฐมวยั ตามพฒันาการทีเ่หมาะสมกบัวยั 

อนัจะเป็นการพืน้ฐานในการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

รวมถงึคุณธรรมและจรยิธรรมทีจ่าเป็นสาหรบัเดก็ปฐมวยัต่อไป  

๑๐.๕ เดก็ปฐมวยัมคีวามเขา้ใจในหลกัปฏบิตัศิลี ๕ สาหรบัเดก็ปฐมวยั 

และสามารถสื่อความหมาย จบัคู่ภาพทีส่ื่อความหมายตรงกบัหลกัศลี ๕ อยา่งงา่ย ๆ ได ้ 

๑๐.๖ ครผููด้แูลเดก็ ผูด้แูลเดก็ และผูป้กครองของเดก็ปฐมวยั 

ไดต้ระหนกัในส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัคุณธรรม 

จรยิธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคท์ีจ่ าเป็นแก่เดก็ปฐมวยั 

๑๐.๗ เดก็ปฐมวยัไดใ้ชก้จิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อพฒันาดา้นร่างกาย 

กลา้มเนื้อมดัใหญ่ และ กลา้มเนื้อมดัเลก็ใหแ้ขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธก์นั  

๑๐.๘ เดก็ปฐมวยัไดใ้ชก้จิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในการพฒันาดา้นอารมณ์ 

จติใจและสงัคม และ ลกัษณะนิสยัทีด่ใีนการเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวัและชุมชนต่อไป 

  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการอบรมจริยธรรมและคณุธรรมให้เดก็เยาวชนและประชาชน(ต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั

น) 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 โครงการอบรมจรยิธรรมและคุณธรรมใหเ้ดก็เยาวชนและประชาชน(ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั)

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

  ในปจัจบุนัปญัหาการขาดคุณธรรมจรยิธรรมในสงัคมไทยไดท้วคีวามรนุแรง 

และมคีวามหลากหลายมากขึน้กว่าในอดตีทีผ่่านมา 

สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มและเปลีย่นแปลงไปตามกระแสการพฒันาทางเทคโนโลยสีารสนเท

ศและการสื่อสารไรพ้รมแดนและปญัหาการขาดคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม ยงัส่งผลถงึเดก็ 

เยาวชนและประชาชนในสงัคมอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ใหห้ลงผดิและมพีฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบน 

ขาดระเบยีบวนิยั 

ซึง่ท าใหภู้มคิุม้กนัของเดก็เยาวชนและประชาชนในสงัคมทีจ่ะตา้นทานกบัปญัหาตอ้งขาดความมัน่คงจนเ

กดิปญัหาต่างๆ 

ของสงัคมตามมารวมทัง้ความขดัแยง้ทางการเมอืงในระดบัชาตซิึง่ไดข้ยายสู่ชุมชนทัง้ในเมอืงและชนบท

ซึง่เหน็ไดจ้ากการสนทนากลุ่มยอ่ยๆ แบบไมเ่ป็นทางการในชุมชนและเมือ่ความขดัแยง้ขยายสู่ชุมชน 

ประชาชนทุกระดบัควรเขา้มามสี่วนรว่มในการขจดัความขดัแยง้ทีม่คีวามเหน็ต่างกนั 

โดยการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการเสรมิสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชน 

ภายใตน้โยบายการสรา้งความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาตโิดยมุง่เน้นส่งเสรมิใหชุ้มชนเกดิสมาน

ฉนัทด์ว้ยวฒันธรรมสนัตวิธิทีีย่ดึหลกัความเป็นกลางและการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

เพื่อลดความขดัแยง้ ความแตกแยกในเชงิความคดิ โดยเน้นการเคารพและยอมรบัความเหน็ของทุกฝา่ย 

วถิชีวีติและวฒันธรรม อนัจะน ามาซึง่ความรกั ความสามคัคแีละความสงบสุขของสงัคมของพืน้ทีอ่ยา่งแ

ทจ้รงิ  โดยการรว่มกนัพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรม 

น าไปส่งเสรมิกระบวนการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ 

 

 คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ จงึมแีนวคดิในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวคื

อจะตอ้งอาศยักระบวนการปลกูฝงัคุณธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา ท าใหเ้กดิสมาธแิละสตปิญัญา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การฝึกปฏบิตัธิรรมในกลุ่มเดก็ เยาวชน  ประชาชน  ซึง่จะช่วยท าให ้ เกดิวนิยั  
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ความสามคัคแีละมจีรยิธรรมคุณธรรม 

ซึง่จะท าใหพ้ืน้ฐานทางจติใจอยูใ่นกรอบคุณธรรมและจรยิธรรม  ยอ่มส่งผลต่อพฤตกิรรม 

และสามารถแก้ปญัหาสงัคมได ้ 

 

 ดงันัน้เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนดและเพื่อเสรมิสรา้งจรยิธ

รรมคุณธรรม(ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั) 

ใหเ้กดิความรกัสามคัคมีคีวามปรองดองสมานฉนัทอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ซึง่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึง่ตามพระราชบญัญตัสิภ

าต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิ ส่วนที ่๓ 

ไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาตรา ๖๖ 

มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคม และวฒันธรรมและมาตรา ๖๗(๕) 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีส่่งเสรมิการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมจงึไดจ้ดัท าโครงการอบรมจรยิ

ธรรมคุณธรรมเพื่ออบรมจรยิธรรมและคุณธรรมใหก้บัเดก็เยาวชนและประชาชนในเขตต าบลหนองหงส์ 

3. วตัถปุระสงค ์

  ๒.๑  เพื่อน าพุทธธรรมไปสู่การปฏบิตัจิรงิโดยมุง่เน้น ความมวีนิยั 

จติส านึกความเป็นไทย ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 

และพระมหากษตัรยิ ์

  ๒.๒  เพื่อเสรมิสรา้งวนิยั ความรกั ความสามคัค ี

ความปรองดองสมานฉนัทใ์หเ้กดิแก่เดก็และเยาวชนประชาชน 

   ๒.๓  

เพื่อปลกูฝงั/ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หเ้ดก็เยาวชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๓. เป้าหมาย 

  ๓.๑   เป้าหมายเชงิปรมิาณ 

   -  ผูเ้ขา้รบัการอบรม   จ านวน   ๔๐   คน 

  ๓.๒   เป้าหมายเชงิคุณภาพ 



79 

 

   -   ผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

   -   

ผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรมมคีวามใกลช้ดิศรทัธาในกจิกรรมทางศาสนาและสามารถน าความรูม้าใชใ้นการด าเนิ

นชวีติได ้

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  เดก็เยาวชนและประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.๑   คณะผูบ้รกิารทอ้งถิน่และกรรมการศูนยเ์ครอืขา่ยประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

  6.๒   จดัตัง้กรรมการและจดัท าโครงการ 

  6.๓   ประสานสถานทีแ่ละคณะวทิยากร 

  6.4   ด าเนินการตามโครงการโดยด าเนินการอบรมเดก็และเยาวชน 

6.5   ตดิตามและประเมนิผล 

  6.6   ตดิตามและประเมนิผลการจดังาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000  บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบ 

  งานการศกึษา งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ ส านกังานปลดั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  ๑0.๑  ผูเ้ขา้รบัการอบรมน าพุทธธรรมไปสู่การปฏบิตัจิรงิ โดยมุง่เน้นความมวีนิยั 

จติส านึกความเป็นไทย ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิ ศาสนา  

และพระมหากษตัรยิ ์
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  ๑0.๒  ผูเ้ขา้รบัการอบรมเกดิความรกัความสามคัค ี ความปรองดองสมานฉนัท ์

และมวีนิยั 

   ๑0.๓  ผูเ้ขา้รบัการอบรมมคีุณธรรมจรยิธรรมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตส านึกการปฏิบติัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงศนูยพ์ั

ฒนาเดก็เลก็ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   

โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละมจีติส านึกการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงศูนย์พฒันาเดก็เ

ลก็  

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 เน่ืองจากปจัจบุนัเดก็ไทยไดร้บัผลกระทบจากหลายๆ ดา้น ทีท่ าใหเ้กดิปญัหาเช่น 

ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีส่งผลใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์

ไมเ่หน็ความส าคญัของการศกึษา สนใจแต่วตัถุนิยม ไม่รูจ้กัการประมาณตน 

ซึง่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่ออนาคตของชาต ิดงันัน้จงึควรท าใหเ้ดก็รูจ้กัความพอเพยีง ปลูกฝงัอบรม 

บ่มเพาะใหเ้ดก็มคีวามสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม 

โดยน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาถ่ายทอด เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัการใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล 

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น 

รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั มจีติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเหน็คุณค่าของวฒันธรรมค่านิยม 

ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ  

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

พจิารณาเหน็ความส าคญัของเดก็ซึง่เป็นอนาคตของชาต ิ

จงึไดจ้ดัโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็ต าบลหนองหงส ์

(กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง) ขึน้ 

เพื่อปลกูฝงัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัเดก็ 
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เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้ และเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั 

มจีติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเหน็คุณค่าของวฒันธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 

 อาศยัความตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พุทธศกัราช 

2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 

ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (5) 

ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ (6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุ

และผูพ้กิาร พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 

ดงันี้ (9) จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา 

และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 

อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชวีติ 

สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อส่งเสรมิและปลกูฝงัใหเ้ดก็น าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัได้ 

  3.2 เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

  3.3 เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั 

และรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

4. เป้าหมาย 

  เชงิปรมิาณ 

  เดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวน 3 แห่ง ในต าบลหนองหงส ์จ านวน 100 คน 
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  เชงิคุณภาพ 

  เดก็เกดิความตระหนกัรู ้รูจ้กัการใชช้วีติแบบพอเพยีง 

ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปนั 

และรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

  5.1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

  5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 

  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 

  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นควนไมแ้ดง  

  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นนาเกดิผล  

  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นนาป่า ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

7. งบประมาณด าเนินการ 

  150,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ส านกังานปลดั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  10.1 

เดก็สามารถน าแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัได้ 

  10.2 เดก็มภีูมคิุม้กนัทางสงัคม 

สามารถใชช้วีติไดอ้ย่างสมดุลท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ 
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  10.3 เดก็เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั 

และรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

โครงการสร้างภมิูคุ้มกนัให้แก่เดก็และเยาวชนในการปลกูฝงัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 โครงการสรา้งภูมคิุม้กนัใหแ้ก่เดก็และเยาวชนในการปลูกฝงัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 ในปจัจบุนัการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นปญัหาทีท่ าลายสงัคมอยา่งรนุแรงและฝงัรากลกึ 

เป็นปญัหาทีส่ะทอ้นวกิฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม 

ซึง่การทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนืนัน้คนในสงัคมตอ้งมคี่านิยมในการรกัความดแีละรูส้กึไม่ยอมรบัพฤ

ตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชนัและการโกงทุกรปูแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พุทธศกัราช 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 

ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (5) 

ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ (6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุ

และผูพ้กิาร พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 

ดงันี้ (9)      จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา 

และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 

อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชวีติ 

สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข และมาตรา 25 

ก าหนดใหร้ฐัตอ้งส่งเสรมิการด าเนินงานและจดัตัง้แหล่งเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ นัน้ 
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 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสพ์จิารณาเหน็ความส าคญัของปญัหาดงักล่าว 

จงึไดจ้ดัโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนต าบลหนองหงสข์ึน้ 

เพื่อเป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัและค่านิยมทีถู่กตอ้งซึง่จะเป็นรากฐานทีส่ าคญั 

ทีท่ าใหเ้ดก็และเยาวชนเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ 

และเป็นการป้องกนัแกไ้ขปญัหาทุจรติคอรร์ปัชนัทีไ่ดผ้ลทีสุ่ด 

โดยการปลกูฝงัจติส านึกใหเ้ดก็และเยาวชนรกัความถูกตอ้ง มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ 

การยดึมัน่ในความสตัยจ์รงิรูจ้กัแยกแยะถูกผดิ ปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่นโดยชอบ ไม่คดโกง 

มจีติสาธารณะ มจีติส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนกัรูแ้ละค านึงถงึสงัคมส่วนรวม 

มคีวามรบัผดิชอบต่อตวัเองในการกระท าใดๆ 

และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อส่งเสรมิและปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ 

  3.2 เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชน 

ไมย่อมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชนัและการโกงทุกรปูแบบ 

  3.3 เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ 

และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 

  เชงิปรมิาณ 

  เดก็และเยาวชนต าบลหนองหงส ์จ านวน 100 คน 

  เชงิคุณภาพ 

  เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนกัรู ้สามารถแยกแยะถูก ผดิ ชัว่ ด ี

สามารถน าความรูป้ระสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชก้บัตนเอง และสงัคมส่วนรวมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

  5.1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

  5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
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  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 

  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

7. งบประมาณด าเนินการ 

  150,000  บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ส านกังานปลดั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  10.1 เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลกูฝงัใหเ้ป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์

สุจรติ 

  10.2 เดก็และเยาวชนมภีมูคิุม้กนัทางสงัคม 

ไมย่อมรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรร์ปัชนัและการโกงทุกรปูแบบ 

  10.3 เดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตน 

เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม 

โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละมจีติส านึกการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแก่เยาวชนและป

ระชาชน 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 

 โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละมจีติส านึกการปฏบิตัติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแก่เยาว

ชนและประชาชน 

2. หลกัการและเหตุผล/ความเป็นมา 
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 เน่ืองจากปจัจบุนัเดก็และเยาวชนไทยไดร้บัผลกระทบจากหลายๆ ดา้น 

ทีท่ าใหเ้กดิปญัหาเช่น ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ี

ส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนมพีฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์

เดก็และเยาวชนไทยไมเ่หน็ความส าคญัของการศกึษา สนใจแต่วตัถุนิยม ไมรู่จ้กัการประมาณตน 

ซึง่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่ออนาคตของชาต ิดงันัน้จงึควรท าใหเ้ดก็และเยาวชนรูจ้กัความพอเพยีง 

ปลกูฝงัอบรม บ่มเพาะใหเ้ดก็และเยาวชนมคีวามสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม สงิแวดลอ้ม และวฒันธรรม 

โดยน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาถ่ายทอด 

เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนรูจ้กัการใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และแบ่งปนั 

มจีติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเหน็คุณค่าของวฒันธรรมค่านิยม ความเป็นไทย 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ  

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

พจิารณาเหน็ความส าคญัของเดก็และเยาวชนซึง่เป็นอนาคตของชาต ิ

จงึไดจ้ดัโครงการสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนต าบลหนองหงส ์

(กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง) ขึน้ 

เพื่อปลกูฝงัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัเดก็และเยาวชน 

เป็นการสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ และเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่น 

รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั มจีติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเหน็คุณค่าของวฒันธรรม 

ค่านิยมความเป็นไทยตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พุทธศกัราช 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 

ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (5) 

ส่งเสรมิการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และ (6) ส่งเสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุ

และผูพ้กิาร พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 
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ดงันี้ (9) จดัการศกึษา (10) การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา 

และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 

อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชวีติ 

สามารถอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อส่งเสรมิและปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนน าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติป

ระจ าวนัได ้

  3.2 เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนสามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งสมดุล 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

  3.3 เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ 

รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั และรูจ้กัอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

4. เป้าหมาย 

  เชงิปรมิาณ 

  เดก็และเยาวชนต าบลหนองหงส ์จ านวน 100 คน 

  เชงิคุณภาพ 

  เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนกัรู ้รูจ้กัการใชช้วีติแบบพอเพยีง 

ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปนั 

และรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

5. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

  5.1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

  5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 

  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 

  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นท่ีด าเนินการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

7. งบประมาณด าเนินการ 

  150,000 บาท 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 

   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์ส านกังานปลดั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  10.1 

เดก็และเยาวชนสามารถน าแนวคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัได้ 

  10.2 เดก็และเยาวชนมภีมูคิุม้กนัทางสงัคม 

สามารถใชช้วีติไดอ้ย่างสมดุลท่ามกลางการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได้ 

  10.3 เดก็และเยาวชนเหน็คุณค่าของทรพัยากรต่างๆ รูจ้กัเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนั 

และรูจ้กัอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 
 

        2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 
  

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กจิกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ไดจ้ดัท ายทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแลว้ 3 ฉบบั 

ปจัจบุนัทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นฉบบัที ่3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2564 
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ซึง่มุง่สู่การเป็นประเทศทีม่มีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม 

เป็นสงัคมมติใิหม่ทีป่ระชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจรติทุกรปูแบบ 

โดยไดร้บัความรว่มมอืจากฝา่ยการเมอืง หน่วยงานของรฐั ตลอดจนประชาชน 

ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของชาตแิละประชาชนเพื่อใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมใินดา้น

ความโปรง่ใสทดัเทยีมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ” มเีป้าหมายหลกัเพื่อใหป้ระเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ซึง่การทีร่ะดบัคะแนนจะสูงขึน้ไดน้ัน้ การบรหิารงานภาครฐัตอ้งมรีะดบัธรรมาภบิาลทีส่งูขึน้ 

เจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชนตอ้งมพีฤตกิรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั 

ไมใ่ชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นทางทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 

ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

  ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ 

  ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติ 

  ยทุธศาสตรท์ี ่3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 

  ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 

  ยทุธศาสตรท์ี ่5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 

  ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ  

  (Corruption Perception Index : CPI) 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานของรฐัภายใต้โครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิา

รราชการตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครอง 

ทีมุ่ง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถิน่และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสรมิการปกครองในระ

บอบประชาธปิไตย 

เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้

องถิน่ 

การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้กดิความยัง่ยนืรฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองส่

วนทอ้งถิน่โดยยดึหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

และส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบรกิารสาธารณะ 



90 

 

รวมทัง้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาในระดบัพืน้ที ่

ส่วนการก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จะท าไดเ้ท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด 

และตอ้งเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

  ทัง้น้ี ตอ้งยอมรบัว่าปญัหาการทุจรติในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นเรือ่งทีม่คี าครหา 

ทีไ่ดส้รา้งความขมขื่นใจใหแ้ก่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มาเป็นเวลาชา้นาน 

ซึง่หากพจิารณาจ านวนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกอบกบัมปีจัจยันานปัการทีค่อยยัว่ยวนใจ 

บัน่ทอนความมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติ ของคนท างานราชการส่วนทอ้งถิน่ส่วนใหเ้หอืดหายไป 

และหากจะว่ากนัไปแลว้ 

เรือ่งในท านองเดยีวกนันี้กส็ามารถเกดิขึน้กบัคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นไดเ้ช่นเดยีวกนั 

เพยีงแต่คนท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มจี านวนมาก 

และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จงึมโีอกาสหรอืความเป็นไปไดส้งูทีค่นท างานในทอ้งถิน่ 

อาจตอ้งถูกครหาในเรือ่งการใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบมากกว่า 

แมว้่าโอกาสหรอืช่องทางทีค่นท างานในทอ้งถิน่จะใชอ้ านาจใหอ้อกนอกลู่นอกทาง 

จะมไีดไ้ม่มากเท่ากบัทีค่นท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมลูค่าของความเสยีหายของรฐั 

ทีค่นท างานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดก่้อใหเ้กดิขึน้กอ็าจเป็นแค่เศษผงธุลขีองความเสยีหายทีเ่กดิ

จากการทุจรติของคนนอกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  ดงันัน้ 

จงึมคีวามจ าเป็นทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นกา

รทุจรติอยา่งเหน็ชดัเป็นรปูธรรม ดว้ยการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

ส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่บรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส 

มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืหลกัธรรมาภบิาล 

บงัเกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

และยกระดบัมาตรฐานในการป้องกนัการทุจรติขององคก์รตนเองต่อไปใหค้รอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศต่อ

ไป  

3. วตัถปุระสงค ์
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 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่

นดว้ยการจดัท าแผนป้องกนัการทุจรติในองคก์รทีบ่รหิาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั  

  4.2 มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน 

อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

  4.2 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4 ปี 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 

ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์

  

  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

  6.3 จดัตัง้คณะท างานการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

  6.4 ประชุมคณะท างานจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

  6.5 จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

  6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 

  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ  
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  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

   - มปีระกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั  

   - มกีารประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน  

   อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

   - มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

   4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 

   

10.2 ผลลพัธ์ 

   - การบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์คีวามโปรง่ใส 

สามารถป้องกนัการทุจรติของบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ด ้

   - ลดขอ้รอ้งเรยีนการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

        2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 
 

 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปตามหลกัคณุธรรม 

ทัง้ในเร่ืองการบรรจแุต่งตัง้ โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการการสรา้งความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล  

2. หลกัการและเหตุผล 

  พนกังาน ลกูจา้งประจ า และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เป็นบุคลากรทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์ร 

โดยการขบัเคลื่อนการพฒันางานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ใหม้ศีกัยภาพ 

โดยมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร 

และประชาชนการพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้งเริม่มาจากบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 
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ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันางานใหม้คีุณภาพ จะตอ้งมมีาตรฐานในการท างานทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน 

และมมีาตรการในการท างานทีโ่ปรง่ใส สามารถตรวจสอบการท างานได ้

ดา้นการพฒันาระบบบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปรง่ใส 

และการใหบ้รกิารทีเ่ป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จรงิต่อไป 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

จะตอ้งค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ 

และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 

ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้ ตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชน 

เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั มปีระสทิธภิาพเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ดงันัน้ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการบรหิารงานบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน มคีวามโปรง่ใส และตรวจสอบการท างานได ้

จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคลขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อก าหนดมาตรการดา้นความโปรง่ใสในการบรหิารบุคคลของอบต. 

  3.2 เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบุคลากรมรีปูแบบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง 

โปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้

  3.3 

เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏบิตังิานดา้นบรหิารงานบุคคล 

  3.4 

เพื่อปรบัปรงุกลไกการปฏบิตัริาชการดา้นบรหิารงานบุคคลของอบต.ใหม้ปีระสทิธภิาพไดค้นด ี

คนเก่งเขา้มาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จดัท ามาตรการดา้นการบรหิารบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

  จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์การบรหิารงานบุคคลในเรือ่งการบรรจ ุแต่งตัง้ โยกยา้ย 

โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดอืน ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประกาศ ณ 

วนัที ่๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  6.2 น าหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏบิตังิานบุคคล 

  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 

  6.4 ด าเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล 

  6.5 สรุปผลการด าเนินการบรหิารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

  งานบรหิารทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

   - 

มมีาตรการด าเนินงานดา้นบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 1 

มาตรการ 

   - 

เจา้หน้าทีง่านบรหิารงานบุคคลสามารถปฏบิตังิานเป็นไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภบิาล 

  10.2 ผลลพัธ์ 
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   - 

ลดขอ้รอ้งเรยีนในการด าเนินการดา้นบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์มน้่อยก

ว่า 90 % 

   - 

บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์คีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุ

คคลไมต่ ่ากว่าระดบั 3 

   - การบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์คีวามโปรง่ใส 

สามารถป้องกนัการทุจรติของเจา้หน้าทีไ่ด ้

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน” 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กจิกรรม “สรา้งความโปรง่ใสในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน” 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  การพจิารณาความดคีวามชอบหรอืการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

เป็นกระบวนการหนึ่งของการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการซึง่ใชห้ลกัการการใหร้างวลัเป็นแรงจงูใจใหผู้ป้

ฏบิตังิานเกดิแรงกระตุน้ในการพฒันาผลงาน 

ซึง่นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดใ้หค้วามส าคญัในเรือ่งการพจิารณาความดคีวามชอบหรื

อการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเป็นเรือ่งล าดบัตน้ๆ ของเรือ่งการบรหิารงานบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการใชดุ้ลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของผูใ้ตบ้งั

คบับญัชา ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครศรธีรรมราช เรือ่ง 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประกาศ ณ วนัที ่๙ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดก้ าหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ดว้ยเหตุผลนี้เองจงึเป็นทีม่าของกจิกรรมการสรา้งความโปรง่ใสในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

3. วตัถปุระสงค ์
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  เพื่อใหก้ารบรหิารงานบุคคลดา้นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมคีวามโปรง่ใส 

เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 

แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบ

ลหนองหงส ์โดยแต่งตัง้ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นประธานกรรมการ 

และหวัหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 

และขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสท์ีร่บัผดิชอบงานการเจา้หน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

  6.2 

แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสโ์ดยประ

กอบดว้ย ประธานกรรมการ หวัหน้าส่วนและผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกรรมการ 

และขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสท์ีร่บัผดิชอบงานการเจา้หน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

  6.3 

ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต า

บลหนองหงส ์

เพื่อกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีผู่บ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาไวโ้ดยเจา้หน้าทีใ่หค้ าปรกึษ

าและเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปรมินผลการปฏบิตัริาชการ 

  6.4 

คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลหนองหงส ์

รวบรวมและเสนอผลการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่คณะกรรมการพจิาร

ณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์



97 

 

  6.5 

คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสพ์จิารณาทบทว

นผลการพจิารณาการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามทีค่ณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการป

ฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์สนอมา 

โดยใชห้ลกัเกณฑต์ามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ประกาศ ณ 

วนัที ่๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ช่วงระยะเวลา  มนีาคม - เมษายน และ กนัยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  มกีารพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนทีโ่ปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัด ุ

การใช้ประโยชน์ในทรพัยสิ์นของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 

กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กจิกรรม “ควบคุมการเบกิจ่ายเงนิตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  เพื่อใหก้ารบนัทกึบญัช ี

การจดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นแนวทางเดยีวกนัและสอด
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คลอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึมกีจิกรรมควบคุมใหบุ้คลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตั ิ

ท าใหเ้กดิความคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพลดขอ้ผดิพลาดในการเบกิจ่ายเงนิตามขอ้บญัญตังิบประมาณรา

ยจ่ายประจ าปี 

และด าเนินงานตามขัน้ตอนของระเบยีบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนงัสอืสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ซึง่ถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์ะตอ้งท าตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และมคีวามจ าเป็นต่อการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหบุ้คลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ 

ประกาศ และหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้ง 

  3.2 เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  จดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน 

แยกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณทีต่ัง้ไว ้

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

  กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์
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10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 บุคลากรฝา่ยบญัช ีกองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ 

ประกาศและหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง 

  10.2 ลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  10.3 เกดิความคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงบงบประมาณ 

กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด”ุ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กจิกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัดุ” 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

ซึง่ก าหนดใหม้กีารบรหิารราชการอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

และเกดิประโยชน์สงูสุดกบัประชาชนและการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยกา

รพสัดุ ปี 2535 และแกไ้ขเพิม่เตมิและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 

  3.2 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการรายงานผูบ้รหิาร 

  3.3 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน 

  3.4 เพื่อใหท้ราบปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 

  3.5 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการจดัหาพสัดุ 

  3.6 เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 หวัหน้าฝา่ยและผูอ้ านวยการกองพสัดุและทรพัยส์นิ 

  4.2 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จดัเกบ็ขอ้มลูในการจดัซือ้จดัจา้ง 

  6.2 

จ าแนกวธิกีารจดัซือ้จดัจา้งและคดิเป็นรอ้ยละของจ านวนโครงการและรอ้ยละของจ านวนงบประมาณ 

  6.3 สรุปผลการจดัซือ้จดัจา้ง 

  6.4 สรุปปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 

  6.5 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี 

  6.6 รายงานการวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี 

  6.7 เผยแพร่ขอ้มลูใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  

  งานพสัดุ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 

ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูในการบรหิารงานของหน่วยงานดว้ยความโปรง่ใสมปีระสทิธภิาพ 

  10.2 ผูบ้รหิารมขีอ้มลูในการวางแผนการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  10.3 

ผูป้ฏบิตังิานมขีอ้มลูในการพฒันาแผนและกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่

าเป็นประโยชน์กบัประชาชน 

 

  2.2.3 สร้างความโป ร่งใสในการให้บ ริการสาธารณ ะ/บ ริการประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและโดยไม่เลือกปฏิบติั 
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โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซ้ือ – จดัจ้าง 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารดา้นการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  เนื่องจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์ฐีานะเป็นนิตบิุคคล 

มอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะดว้ยตนเอง 

ทัง้ในเรือ่งการจดัหารายไดแ้ละการใชจ้า่ยเงนิและการบรหิารงานต่างๆ 

ตามภารกจิและการจดัท าบรกิารสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหน้าทีแ่ละกฎหมายทีก่ าหนดไว ้

ดงันัน้ 

การทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์ะบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประ

ชาชน จะตอ้งบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามโปรง่ใส 

และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 

ทีก่ าหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละใหค้ านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัซือ้ จดัจา้ง 

และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ประกอบกบัมาตรา 70 ทีก่ าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

จะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูและข่าวสารทางราชการใหป้ระชาชนทราบ ทัง้นี้ 

ตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

และพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 

ทีก่ าหนดใหก้ารจดัซือ้จดัจา้ง ใหส้่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเทีย่งธรรม 

โดยพจิารณาถงึประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท์ีจ่ะใช ้ราคา 

และประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะไดร้บัประกอบกนั 
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  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้เกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนในทอ้งถิน่ 

จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งจดัโครงการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – 

จดัจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ทุกโครงการและกจิกรรม 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – 

จดัจา้งตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  3.2 เพื่อเสรมิสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 

สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 

  3.3 เพื่อป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  เผยแพรข่อ้มลูการจดัซือ้ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ด าเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

หนงัสอื ระบบกระจายเสยีงไรส้าย 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์และชุมชนต่างๆ  

  ภายในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพสัดุเพื่อจดัท าประกาศ ดงันี้ 

   - ประกาศการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

   - ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

   - ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
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   - ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลอืกพรอ้มวงเงนิการจดัซือ้ – จดัจา้ง 

   - ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 

  6.2 

น าส่งประกาศไปเผยแพรป่ระชาสมัพนัธต์ามช่องทางการประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลห

นองหงส ์ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต์ บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบกระจายเสยีงไรส้าย หน่วยงานราชการเป็นตน้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

  งานพสัดุ กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 ผลผลิต 

   เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งไมน้่อยกว่า 3 ช่องทาง 

  10.2 ผลลพัธ์ 

   - ประชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัการจดัซือ้จดัจา้งไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 

70 ของโครงการทีจ่ดัซือ้จดัจา้งทัง้หมด 

   - การจดัหาพสัดุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 

   - สามารถลดปญัหาการรอ้งเรยีนการทุจรติในการจดัซือ้จดัจา้งได ้

โครงการจดัเกบ็ข้อมลูในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มหีน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่ว

นต าบลหนองหงส ์ทัง้ทีเ่ป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 

และหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถิน่ พ.ศ. 2542 

และหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

และในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

โดยค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

การจดัท างบประมาณการจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

จากภารกจิหน้าทีใ่นการจดัท าบรกิารสารธารณะใหแ้ก่ประชาชนในเขตต าบล นัน้ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์นฐานะผูใ้หบ้รกิารกจ็ะไมท่ราบว่าภารกจิทีใ่หบ้รกิารไปนัน้ 

ประชาชนไดร้บัประโยชน์ หรอืเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพยีงใด 

การใหบ้รกิารมคีุณภาพเพยีงใด ตอบสนองความตอ้งการผูร้บับรกิารหรอืไม ่

การทีจ่ะทราบถงึความพงึพอใจจากผูร้บับรกิาร จงึตอ้งมโีครงการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1  

ทีก่ าหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประ

ชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน 

การตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 

ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 

ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้ 

จะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความ

คุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั ประชาชนไดร้บัการอ านวยความสะดวก 

และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ เพื่อคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อประโยชน์ในทอ้งถิน่ 

ลกูจา้งและพนกังานจา้ง 



105 

 

อกีทัง้เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะประโยชน์ใหป้ระชาชนเกดิความพงึพอใจ 

จงึจ าเป็นตอ้งมโีครงการนี้ขึน้มา  

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะการใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความพงึพอใจ 

  3.2 เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 

ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิาร โดยยดึประโยชน์สุขของประชาชน 

  3.3 เพื่อเป็นการปรบัปรงุและพฒันางานดา้นบรกิารใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพ 

  3.4 เพื่อเป็นการป้องกนัปญัหารอ้งเรยีน การทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 

 จดัจา้งสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัทีม่กีารสอนในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปภายในเขต

จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดั 

ท าการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 1 ครัง้ 

ต่อปี 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  พืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ขออนุมตัดิ าเนินการตามโครงการ 

และด าเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดัตามระเบยีบพสัดุ

ฯ 

  6.2 

ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสต์ามรปูแบบที่

ก าหนด 

  6.3 

สรปุประมวลผลการส ารวจความพงึพอใจแจง้ให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ทราบ 
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  6.4 ด าเนินการเบกิจ่ายเงนิใหแ้ก่สถาบนัผูท้ าการประเมนิ 

  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพงึพอใจใหป้ระชาชนทราบ 

  6.6 น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุการท างานดา้นบรกิารสาธารณะ 

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  เบกิจา่ยตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 

งบด าเนินการ หมวดค่าใชส้อย 

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการจา้งส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร งบประมาณ 30,000 บาท/ปี 

9. ผู้รบัผิดชอบ  

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 ผลผลติ 

  

 ผลการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลห

นองหงส ์จ านวน 1 ฉบบั 

  10.2 ผลผลติ 

   - ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 

   - การใหบ้รกิารสาธารณะมคีวามโปรง่ใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ประชาชน  

2 . 3 

มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

2.3.1 

มีการจดัท าแผนภมิูขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกบัการบริการประชาชนรายละเอี
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ย ด ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น แ ต่ ล ะ ขั ้ น ต อ น  เ ปิ ด เ ผ ย  ณ 

ท่ีท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   กจิกรรม การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

2. หลกัการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 52 

ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จดัท าหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ี

โดยอยา่งน้อยตอ้งมหีลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานการอ านวยความสะดวกและตอบส

นองความตอ้งการของประชาชน 

ตลอดจนจดัใหม้กีารรบัฟงัและส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร 

เพื่อปรบัปรงุการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนมากทีสุ่ด 

ประกอบกบัในปีทีผ่่านมาไดม้กีารประเมนิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มกีารบรหิารจดัการทีด่ ี

และไดด้ าเนินการตามโครงการดงักล่าวอยา่งต่อเนื่องทุกปีนัน้ 

 

 เพื่อใหก้ารประเมนิบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่เีป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยเกดิประโยชน์สุขต่อปร

ะชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิขององคก์รมปีระสทิธภิาพและความคุม้ค่า 

สามารถลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

หรอือยา่งน้อยมผีลการประเมนิไมต่ ่ากว่าปีทีผ่่านมา องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึไดจ้ดัท าโครงการปรบัปรุงกระบวนการท างานหรอืลดขัน้ตอนการท างานหรอืการบรกิาร 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยยดึกรอบแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ขีององ

คก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคญั 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานการบรกิารประชาชน 

  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
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  3.3 เพื่อรบัฟงัและส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนผูร้บับรกิาร 

  3.4 เพื่อปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เพื่อลดขัน้ตอนในการท างานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หส้ัน้ลง 

  4.2 ประชาชนในพืน้ที ่ต าบลหนองหงส ์

  4.3 ประชาชนนอกพืน้ที ่และประชาชนทัว่ไป 

  4.4 พนกังานและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  4.5 ผูบ้งัคบับญัชามอบอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่การ อนุญาต การอนุมตั ิ

และการปฏบิตัริาชการใดๆ ไปสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการด าเนินการเรือ่งนัน้โดยตรง 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์อ าเภอหนองหงส ์จงัหวดัศรธีรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 แต่งตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

  6.2 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบรกิารทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสต์อ้งปฏบิตั ิ

ปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบ้รกิารทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและพจิารณางานในภารกจิว่าเรือ่ง

ใดทีผู่บ้งัคบับญัชาสามารถมอบอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ

หรอืการปฏบิตัริาชการใดๆ ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  6.3 ประกาศลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

และประกาศกระบวนงานบรกิารประชาชนทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์อบอ านาจใหร้อง

นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

หรอืปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หป้ระชาชนทราบโดยทัว่ไปพรอ้มทัง้จดัท าแผนภมูแิสดงขั ้

นตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการใหป้ระชาชนทราบ 

  6.4 มรีะบบการรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนหรอืมกีารสอบถามจากภาคประชาชน 

และน าผลดงักล่าวมาปรบัปรงุการปฏบิตัริาชการ 
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  6.5 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ 

ใหน้ายกเทศมนตรแีละผูบ้รหิารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ทุกกอง/ส านกั ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการตดิต่อขอรบับรกิาร 

และมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของเจา้หน้าที่ 

  10.2 การปฏบิตัริาชการมคีวามคล่องตวั 

และบุคลากรมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 

  10.3 การปฏบิตัริาชการมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายปฏริปูระบบราชการ 

  10.4 

ท าใหภ้าพลกัษณ์ของเทศบาลต าบลเขาพระงามเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขี ึน้และท าใหป้ระชาชนมคีวามศรั

ทธาต่อคณะผูบ้รหิารมากยิง่ขึน้ 

โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

   โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 

2545 

ซึง่เป็นกฎหมายทีเ่ป็นทีม่าของการปฏริปูระบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบรหิารราชการไวว้่า 

“การบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 
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ความมปีระสทิธภิาพ ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่มจ่ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสนิใจ 

การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน” 

และเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ทศิทางและแนวทางการบรหิารราชการดงักล่

าว จงึไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 

2546 

โดยก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัท าหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามแนวทาง

พระราชกฤษฎกีานี้ 

โดยอยา่งน้อยตอ้งมหีลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการอ านวยความสะดวกในการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบหนึ่ง 

ปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่องเทศบาลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ดงันัน้งานใหบ้รกิารจงึเป็นงานบรกิารแบบหนึ่งของระบบการบรกิารสาธารณะ 

ทีผู่บ้รหิารและพนกังานทุกท่านจะตอ้งรว่มกนัปรบัปรงุและแกไ้ขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสน

องความตอ้งการของประชาชนไดม้ากทีสุ่ด 

เมือ่ประชาชนมารบับรกิารแลว้เกดิความประทบัใจและพงึพอใจ 

รวมถงึการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

ท าใหเ้กดิความรวดเรว็ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

อ านวยความสะดวกเพื่องานบรกิารทีม่คีุณภาพ ทัว่ถงึและแกไ้ขปญัหาต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หก้บัประชาชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธิ

ผล 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และถูกตอ้ง 

  3.2 เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน 

รบัรูส้ภาพปญัหาและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้

  3.3 เพื่อปรบัทศันคต ิวธิคีดิ 

วธิกีารท างานของบุคลากรใหค้ านึงถงึผลลพัธใ์นดา้นการบรกิารประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร 
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  3.4 เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการมมีาตรฐานการบรกิารสาธารณะทีช่ดัเจน 

มคีวามโปรง่ใสสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ 

 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 

 ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสแ์ละผูท้ีม่าตดิต่อราชการกบัองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 จดัท าโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

  6.2 จดัใหม้กีารประชุมคณะท างานปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

  6.3 

จดัท าประกาศกระบวนงานบรกิารปรบัลดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการและประกาศใหป้ระชาชนทราบโดย

ทัว่กนั 

  6.4 ด าเนินการจดัท ากจิกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

   6.4.1 ปรบัปรงุแผนผงัก าหนดผูร้บัผดิชอบใหเ้ป็นปจัจบุนั 

   6.4.2 ปรบัปรงุป้ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 

   6.4.3 จดัท าเอกสาร/แผ่นพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่างๆ 

   6.4.4 จดัใหม้กีล่อง/ตูร้บัความคดิเหน็ของประชาชน 

   6.4.5 จดัท า/เตรยีมแบบฟอรม์ค ารอ้งต่างๆ 

พรอ้มตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ทุกงานบรกิาร 

   6.4.6 จดัท าค าสัง่การใหบ้รกิารประชาชนนอกเวลาราชการ 

โดยจดัใหม้กีารใหบ้รกิารแก่ประชาชนทัง้เวลาท าการ ช่วงพกักลางวนัและในวนัหยุดราชการ 
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   6.4.7 การมอบอ านาจการตดัสนิใจ การอนุญาต การอนุมตั ิ

การรกัษาราชการแทน 

  6.5 มกีารส ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร 

  6.6 มกีารตดิตามประเมนิผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

เพื่อน าจดุบกพรอ่งในการจดัท าโครงการมาปรบัปรงุแก้ไขวธิกีาร 

ขัน้ตอนหรอืระยะเวลาในการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  กองคลงั กองช่าง ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 ประชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็และถูกตอ้ง 

  10.2 สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน 

รบัรูส้ภาพปญัหาและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้

  10.3 มทีศันคต ิวธิคีดิ วธิกีารท างานของบุคลากรค านึงถงึผลลพัธ ์

ในดา้นการบรกิารประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร 

  10.4 การปฏบิตัริาชการมมีาตรฐานการบรกิารสาธารณะทีช่ดัเจน 

มคีวามโปรง่ใสสามารถวดัผลการด าเนินงานได้ 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสัง่ อนุญาต อนุมติั 

ปฏิบติัราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบติัราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 
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   มาตรการ การมอบอ านาจอนุมตั ิอนุญาต สัง่การ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 

2. หลกัการและเหตุผล 

  การมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบรหิารงานในดา้นต่างๆ 

ภายในองคก์รนัน้ กเ็พื่อเป็นการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานใหเ้กดิความคล่องตวั รวดเรว็ 

ซึง่การพจิารณาเลอืก/มอบหมายภารกจิและขอบขา่ยของความรบัผดิชอบทีจ่ะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับั

ญชา จะพจิารณาถงึความส าคญั คุณสมบตั ิความรู ้

ความสามารถในการทีจ่ะด าเนินการเรือ่งนัน้เป็นอย่างด ีดว้ยความรอบคอบและเหมาะสม 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ราชการ 

  ดงันัน้ 

การด าเนินการของหน่วยงานตอ้งมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมและทนัต่อสถานการณ์ที่การบรหิารรา

ชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ 

ความคุม้ค่าในเชงิภารกจิแห่งรฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การกระจายอ านาจการตดัสนิใจ 

การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

แต่ทัง้นี้ตอ้งมผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงานซึง่เป็นหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

 

 

3. วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหก้ารบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ภายใตก้รอบอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

รวดเรว็และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 

  คณะผูบ้รหิาร ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

รององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์หรอืหวัหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 
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  6.1 จดัท าบนัทกึเสนอเพื่อพจิารณาขออนุมตั ิอนุญาต สัง่การ แต่งตัง้ มอบหมาย 

คณะผูบ้รหิาร ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

หรอืหวัหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 

  6.2 ด าเนินการออกค าสัง่ฯ 

  6.3 ส าเนาค าสัง่ฯ แจง้คณะผูบ้รหิาร ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

รององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์หรอืหวัหน้าส่วนราชการ ทีไ่ดร้บัมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  การบรหิารราชการ การด าเนินงาน การปฏบิตังิานเกดิความคล่องตวัและรวดเรว็ 

ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการใหบ้รกิารประชาชน/บรกิารสาธารณะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2 .4  ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น /บุ ค ค ล ใน ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก า ร 

การประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสตัย ์สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 

1. ช่ือโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 

   กจิกรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรตหิน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

2. หลกัการและเหตุผล 

  สงัคมในปจัจบุนัอยู่ดว้ยความเรง่รบี แก่งแยง่แขง่ขนั 

เพื่อความอยูร่อดในเชงิเศรษฐกจิแบบทุนนิยม ท าใหก้ารมคีุณธรรม 
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จรยิธรรมของผูค้นเกดิความเสื่อมถอย เกดิปญัหามากมายในปจัจบุนั 

ไมว่่าจะเป็นเรือ่งการทุจรติทุกระดบัทุกภาคส่วนรวมถงึปญัหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

  เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหค้นดมีทีีย่นืในสงัคม สรา้งแบบอยา่งทีด่แีก่คนรุ่นหลงั 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึจดัใหม้กีารยกย่อง เชดิชเูผยแพร ่

ประชาสมัพนัธแ์ละมอบรางวลัหรอืประกาศเกยีรตคิุณแก่ผูก้ระท าความด ี

เพื่อส่งเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่คนดเีหล่านัน้ใหร้ว่มกนัสรา้งสรรคส์งัคมทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนเป็นแบบอยา่ง เพื่อปลุกกระแสการสรา้งสงัคมแห่งความดอีย่างเป็นรปูธรรม 

เนื่องจากความดแีละคุณธรรม เป็นรากฐานอนัส าคญัในการพฒันาสงัคม สู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีม่คีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มคีุณธรรม 

จรยิธรรม 

  3.2 

เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ 

  3.3 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีด่ ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

  3.4 เพื่อสรา้งขวญั ก าลงัใจ 

ตลอดจนปลุกจติส านึกและกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนไดม้แีบบอยา่งทีด่อีนัเป็น 

กุศโลบายหน่ึงในการปลกูจติส านึกใหส้งัคมตระหนกัถงึคุณค่าแห่งความดมีากยิง่ขึน้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 

 มกีารยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่จี านวนไม่น้

อยกว่า 3 คน/ปี 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  จดัใหม้กีารเผยแพร ่ประชาสมัพนัธย์กยอ่งเชดิชเูกยีรตหิน่วยงาน/บุคคล 

ทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ 
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วารสารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์เวบ็ไซตอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์สื่อสงัคม 

(Social Media) เป็นต้น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 

 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการชุมชน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   กจิกรรมการมอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

มพีืน้ทีร่บัผดิชอบจ านวน มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 40.12  ตารางกโิลเมตรหรอืประมาณ  25,074 ไร ่ 

ประกอบดว้ย 14 หมู่บา้น มปีระชากรจ านวนทัง้หมด  10,958  คน  จ านวนครวัเรอืนทัง้หมด 4,152  

ครวัเรอืน 

ในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์มุง่ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสี่

วนรว่มในการพฒันางานและแกไ้ขปญัหาไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนมากทีสุ่ด 

  ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 
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ทีก่ าหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน 

โดยใชห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดีแีละค านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชน 

พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (16) 

ก าหนดใหเ้ทศบาลมอี านาจและหน้าทีส่่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 

ประกอบกบัมหีนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0413/ว 1553 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2530 

มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะใหม้คีณะกรรมการชุมชนเขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ 

ท าหน้าทีใ่นการประสานงานกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นๆ 

รวมตลอดทัง้การดแูลทุกขส์ุขของพีน้่องประชาชนในชุมชน 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนทีม่าจากการเลอืกตัง้จากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิ

ศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน 

ประกอบกบัเทศบาลมแีนวทางในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปรา

บปรามการทุจรติแห่งชาตกิารบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจรติ 

ในการเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกจิการการประพฤตตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 

โดยการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม 

ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตทิีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ 

 ดงันัน้ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมการมอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุ

มชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง  

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ 

ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการชุมชนมาดว้ยด ีจนครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

  3.2 

เพื่อยกยอ่งเชดิชสูตรแีก่คณะกรรมการชุมชนทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินเป็นประโยชน์ต่อสงัคมใหม้ขีวญัและ

ก าลงัใจ 

4. เป้าหมาย 
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  มอบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ 

ปฏบิตัหิน้าทีจ่นครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง  

  6.2 จดัท าประกาศเกยีรตคิุณ 

  6.3 จดัพธิมีอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทชีาวบา้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 

  10.1 ผลผลิต 

   - คณะกรรมการชุมชนทีอุ่ทศิเวลา แรงกายแรงใจ ปฏบิตัหิน้าทีจ่นครบวาระ 4 

ปี ไดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 100 

  10.2 ผลลพัธ์ 

   - คณะกรรมการชุมชนผูไ้ดร้บัการเชดิชเูกยีรตมิคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 

   - มคีณะกรรมการชุมชนตน้แบบทีด่ ี

ดา้นการบ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะในทอ้งถิน่ 

 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบติัตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กจิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูป้ฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. หลกัการและเหตุผล 

  เศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชด ารสัชีแ้นะแนวทางการด าเนินชวีติแก่พสกนิก

รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้แต่ก่อนวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ 

และเมือ่ภายหลงัไดท้รงเน้นย า้แนวทางการแกไ้ขเพื่อใหร้อดพน้และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่งมัน่คงและยั ่

งยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์และความเปลีย่นแปลงต่างๆ ซึง่การเกษตรในสมยัก่อน 

เกษตรกรจะท าการผลติเพื่อการบรโิภคโดยอาศยัธรรมชาตติามสภาพแวดลอ้มมกีารปลกูพชืหลากหลาย

ชนิดคละกนั ทัง้พชืผกั ไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืสมนุไพร พชืใชส้อย ในลกัษณะของสวนผสม 

ต่อมามกีารพฒันาเป็นการเกษตรเพื่อการบรโิภคและจ าหน่าย 

ท าใหต้อ้งใชท้รพัยากรจากภายนอกมากขึน้ 

ตน้ทุนการผลติสงูขึน้ประกอบกบัเกดิวกิฤตทิางเศรษฐกจิของประเทศ 

ท าใหต้อ้งหนักลบัมาท าการเกษตรเพื่อการบรโิภคและจ าหน่ายในลกัษณะเศรษฐกจิพอเพยีงอกีครัง้ 

การปลกูผกัสวนครวัรัว้กนิไดจ้งึเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีน่่าสนใจ 

เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึง่พาตนเองเป็นการใชพ้ืน้ทีเ่ลก็ๆ ใหเ้กดิประโยชน์ 

ปลอดภยัจากการใชส้ารเคมแีละสารพษิตกคา้ง ท าใหส้ภาพแวดลอ้มของบรเิวณบา้นน่าอยู่น่าอาศยั 

และทีส่ าคญัสามารถใชบ้รโิภคในครวัเรอืนเป็นการลดรายจา่ยของครอบครวัแทนทีจ่ะซือ้จากตลาด 

และเหลอืจากการบรโิภคในครวัเรอืนสามารถขายเป็นการเพิม่รายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัอกีดว้ย 

 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดเ้หน็ความส าคญัของการส่งเสรมิการด าเนินชวีติตามหลกั

เศรษฐกจิพอเพยีงเริม่จากการด าเนินชวีติในครวัเรอืนเป็นล าดบัแรก 

จงึไดร้ว่มกบัศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงสค์ดัเลอืกประชาชนทีป่

ฏบิตัตินตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อจดัท ากจิกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูป้ฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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อกีทัง้ยงัเป็นตวัอย่างใหแ้ก่เกษตรกรไดน้้อมน าแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พร

ะเจา้อยูห่วัมาใชใ้นการด าเนินชวีติอกีดว้ย 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. เพื่อเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูป้ฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

  2. 

เพื่อเป็นแบบอย่างใหแ้ก่เกษตรกรไดน้้อมน าแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเ

จา้อยูห่วัมาใชใ้นการด าเนินชวีติ 

4. เป้าหมาย 

  มอบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่ประชาชนผูป้ฏบิตัติามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

5. สถานท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบ์รกิารฯ ประจ าต าบลหนองหงส ์

  6.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี 

  6.3 มอบใบประกาศนียบตัร และแต่งตัง้ใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่เกษตรกร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ 

  งานส่งเสรมิการเกษตร ส านักงานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 

  1. 

ประชาชนผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นแบบอย่างไดร้บัการเชดิชเูกยีรตมิคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 
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  2. 

ประชาชนเกดิแรงจงูใจจากตน้แบบสามารถน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิมาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัได ้

ทัง้ยงัสนองพระราชด าร ิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิอกีดว้ย 
 

2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 

2.5.1 

ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบคุลากรในองคก์รได้ปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสตัย ์

สจุริต มีคณุธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

มาตรการ “จดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการ” 

 

1. ช่ือโครงการ/ มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

 

 จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้ าหนดดชั

นีในการประเมนิทีค่ านึงถงึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล 

และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกัรวมถงึขอ้เทจ็จรงิของการทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงานของภ

าครฐั สาเหตุส่วนมากเกดิจากการด าเนินงานของระดบับุคคล 

หรอืเกดิจากปจัจยัทางวฒันธรรมขององคก์ร หรอืเกดิจากลกัษณะงานและการรบัสิง่ของต่างๆ 

ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการทุจรติ ดงันัน้ วธิกีารบรหิารจดัการภายในองคก์รทีน่ าไปสู่การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลายเป็นสิง่ทีย่อมรบัไดข้องผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีภ่ายในองคก์ร 

โดยการสรา้งความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและการมสี่วนรว่มในการต่อตา้นการทุจรติภายในองคก์ร 

ของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีถ่งึแมจ้ะเป็นสิง่ทีย่ากต่อการด าเนินงานกต็าม 

แต่เป็นสิง่ส าคญัทีห่น่วยงานตอ้งสรา้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสู่องคก์รทีม่คีุณธรรมและความโป

รง่ใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวรว่มในการต่อตา้นการทุจรติอนัจะส่งผลต่อสงัคม 

ชุมชน และประเทศเกดิความตระหนกัถงึภยัจากากรทุจรติและปฏเิสธการทุจรติในทุกรปูแบบ 
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  ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จงึไดจ้ดัท ามาตรการ 

“จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ” ทีก่ าหนดดชันีในการประเมนิการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์

สุจรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีขึน้ 

เพื่อเป็นการพฒันาวธิกีารด าเนินงานภายในองคก์รทีจ่ะน าไปสู่การยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสใน

การด าเนินงานใหส้งูขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีุณธรรม 

ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

  3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (ส านกั/กอง) น าไปยดึถอืและปฏบิตัิ 

  3.3 เพื่อเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปร่งใส มคีุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  บุคลากรในองคก์รปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ  

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 

จดัท าขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีม่ดีชันี

ในการประเมนิการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

  6.2 รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บรหิารทราบ 

  6.3 ประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถอืปฏบิตั ิ

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์
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10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  มกีารจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

กิจกรรม “การจดัท าข้อตกลงการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส”์ 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กจิกรรม 

“การจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

บญัญตัวิ่าการปฏบิตัหิน้าทีข่องส่วนราชการตอ้งใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

โดยเฉพาะอย่างยิง่ใหค้ านึงถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตังิานการมสี่วนรว่มของประชาชนการเปิดเผย

ขอ้มลู การตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ 

ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกจิ ประกอบกบั 

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 12 

ก าหนดไวว้่า เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์ก.พ.ร. 

อาจเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อก าหนดมาตรการก ากบัการปฏบิตัริาชการ 

โดยวธิกีารจดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืโดยวธิกีารอื่นใด 

เพื่อแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ รวมทัง้มาตรา 45 ก าหนดใหส้่วนราชการ 

จดัใหม้คีณะผูป้ระเมนิอสิระด าเนินการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการเกีย่วกบัผลสมัฤทธิ ์

ของภารกจิ คุณภาพการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร ความคุม้ค่าในภารกจิ 

ทัง้นี้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และระยะเวลาทีก่ าหนด 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึไดจ้ดัใหม้กีารจดัท าขอ้ตกลงและตดิตามผลการปฏบิตัริาชการ 

โดยมกีารลงนามในขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการระหว่างนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสก์บัปลั

ดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสแ์ละหวัหน้าส านกัปลดั/ผูอ้ านวยการกอง 

และใหม้กีารลงนามจดัท าขอ้ตกลงทุกปี 
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เพื่อประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองห

งส ์

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อใหก้ารปฏบิตัริาชการตามขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานระดบัส านกั/กอง/ฝา่ย 

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และบรรลุผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด 

  3.2 เพื่อใหห้น่วยงานระดบัส านกั/กอง/ฝา่ย มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอน วธิกีาร 

และรายละเอยีดการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามกรอบและแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชก

าร 

  3.3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการระดบัส านกั/กอง/ฝ่าย 

ตามขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

  3.4 เพื่อใหห้น่วยงานระดบัส านกั/กอง/ฝา่ย สามารถจดัเตรยีมเอกสาร 

และหลกัฐานของตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

4. 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการตามข้อตกลงการปฏิบติัราชการของหน่วยงานระดบัส านัก/กอ

ง/ฝ่าย 

 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดท้ าขอ้ตกลงผลงานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกั

ษรอยา่งชดัเจน โดยจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ ในระดบัส านกั/กอง/ฝา่ย 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการดงักล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประสทิธผิล และบรรลุผลสมัฤทธิต์ามทีก่ าหนด และรบัสิง่จงูใจตามระดบัผลงาน 

โดยไดม้กีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการระหว่างนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบัปลดัอง

คก์ารบรหิารส่วนต าบล และปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบัหวัหน้าหน่วยงานในสงักดั 

พรอ้มคณะท างานไดร้ว่มกนัพจิารณาและเลอืกตวัชีว้ดัในประเดน็การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการแต่ละ

มติ ิดงันี้ 
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1) การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สุขของประชาชน 

2) การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิ 

3) การบรหิารราชการอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิ 

4) การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

6) การพฒันาความรูแ้ละการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

  วธิตีดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

   1.1 ชีแ้จงส านกั/กอง/ฝา่ยต่างๆ และผูป้ฏบิตังิานทราบ 

และท าความเขา้ใจเกีย่วกบัตวัชีว้ดั 

และกรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบ้

านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์

2548 

   1.2 

ตดิตามผลการปฏบิตังิานตามตวัชีว้ดัใหม้ผีลการปฏบิตัริาชการอย่างเหมาะสม เช่น  

   - ศกึษาขอ้มลู และเอกสารหลกัฐานต่างๆ เช่น 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการรอบ 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามตวัชีว้ดั เป็นตน้ 

   - ตดิตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั 

โดยการประสานงานกบัผูก้ ากบัดแูลตวัชีว้ดั และผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลู 

เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

และการมสี่วนรว่มของผูบ้รหิารของหน่วยงานในการก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนินงานดงักล่าว 

   1.3 รบัฟงัความคดิเหน็ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดั 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรอืตวัชีว้ดัทีก่ าหนด 

   1.4 วดัผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบกบัค่าเป้าหมาย 

และเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
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   1.5 ประสานงานกบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการ 

กรณทีีก่ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในเบือ้งตน้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

เพื่อหาแนวทางแกไ้ขใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบติัราชการ 

ผลการประเมิน ระดบัคะแนนท่ีได้รบั 

มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีลศิ/ดเียีย่ม 5 

มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัดมีาก 4 

มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัด ี 3 

มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัพอใช ้ 2 

มผีลการปฏบิตัริาชการอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 1 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 มกีารจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ จงัหวดั อ าเภอ 

ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคมุ 

ดแูลการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กิจกรรม 

ให้ความร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบควบคมุ

ดแูล การปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

1.ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  
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  กจิกรรม 

ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบควบคุม ดแูล 

การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

2. หลกัการและเหตุผล 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดแูล 

การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เน่ืองจากเหน็ความส าคญัของการตรวจสอบทีจ่ะเป็นปจัจยัส าคญัช่วยใหก้ารด าเนินงานตามภารกจิของอ

งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ช่วยป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการด าเนินงานทีผ่ดิพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

ซึง่นอกจากจะใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จงัหวดั, อ าเภอ) แลว้ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ยงัใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบภายในดว้ย 

โดยใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบภายในโดยอสิระ/มแีผนการตรวจสอบภายใน 

และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

  การใหค้วามรว่มมอืกบัส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ในการตรวจสอบบญัชแีละงบการเงนิประจ าปี ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานผูเ้บกิ/หวัหน้าหน่วยคลงั 

มหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จงและอ านวยความสะดวกแก่เจา้หน้าทีข่องส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

กรณไีดร้บัขอ้ทกัทว้งใหห้วัหน้าหน่วยงานผูเ้บกิ/หวัหน้าหน่วยงานคลงัปฏบิตัติามขอ้ทกัทว้งโดยเรว็ 

อยา่งชา้ไมเ่กนิ 45 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ขอ้ทกัท้วง กรณทีีช่ีแ้จงขอ้ทกัทว้งไปยงัสตง.แลว้ แต่ 

สตง.ยนืยนัว่ายงัไม่มเีหตุผลทีจ่ะลา้งขอ้ทกัทว้ง 

กจ็ะด าเนินการชีแ้จงเหตุผลและรายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 45 วนั 

นบัจากวนัทีไ่ดร้บัทราบผลการวนิิจฉยั ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบัเงนิ 

การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2548 

  ในกรณทีีม่กีารตรวจสอบการทุจรติ 

มกีารมอบหมายใหง้านสอบสวนและด าเนินการทางวนิยั ฝา่ยนิตกิารและด าเนินการทางวนิัย 
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กองวชิาการและแผนงาน มหีน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกฎหมายโดยเครง่ครดั เทีย่งธรรม 

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิกรณีมเีรือ่งรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรทีป่ฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ 

  นอกจากนี้ ยงัใหค้วามรว่มมอืกบัส านกังาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จงัหวดั 

ทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดแูล 

การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์เพื่อความโปรง่ใส และป้องกนัการทุจรติ 

และผลการบรหิารงานทีผ่่านมาในรอบ 10 ปี ไมพ่บการทุจรติแต่อย่างใด 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหเ้ป็นมาตรการจดัการ กรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้ 

หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 

  3.2 เพื่อความโปรง่ใส และป้องกนัการทุจรติ ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกส านกั/กอง จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการต่อผูบ้รหิาร 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  - ทุกส านกั/กอง/ฝา่ย/งาน 

ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดแูล 

การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  - ปฏบิตัติามขอ้ทกัทว้งฯ ตามระเบยีบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ใชจ้า่ยงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใชส้อย และวสัดุ 

 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
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  ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์มมีาตรการจดัการ 

กรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้ หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 

  10.2 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์มคีวามโปรง่ใส และป้องกนัการทุจรติ 

ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองคก์รอิสระ” 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   มาตรการ “ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครฐัและองคก์รอสิระ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  กลไกการก ากบัดแูลองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละประเภทไดใ้หอ้ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย 

ทัง้ผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอก ากบัดแูลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินกจิการเป็นไปตาม

กฎหมายอย่างเครง่ครดัและมปีระสทิธภิาพตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

  กลไกองคก์รอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ซึง่ในแงข่องการทุจรติจะเกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิไปโดยชอบดว้ยกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืไม ่

หรอืตรวจสอบเพื่อใหน้กัการเมอืงทอ้งถิน่และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินกจิการต่างๆ 

อยา่งโปรง่ใสและสุจรติ ซึง่หน่วยงานทัง้ส านกังานคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) 

และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นองคก์รทีม่หีน้าทีส่ าคญั 

  ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดม้าตรการ 

“ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้ 

เพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระทีม่หีน้าทีต่รวจสอบองค์

กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. วตัถปุระสงค ์
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 เพื่อส่งเสรมิสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระทีม่หีน้าทีต่รวจส

อบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  การตรวจสอบ ควบคุม 

ดแูลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์ากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระเป็

นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้จากผูก้ ากบัดูแลและองคก์รอสิระ อาทิ 

   - การรบัการตรวจจากส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ 

   - 

การรบัการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัริาชการประจ าปี หรอืคณะท างาน 

LPA จงัหวดั 

   - การรบัการตรวจจากส านกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ ควบคุม 

ดแูลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์ากหน่วยงานภาครฐั และองคก์รอสิระ 

 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบคุลากรในองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบติัราชการตามอ านา

จหน้าท่ีโดยมิชอบ 

มาตรการ “แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มนีโยบายใชห้ลกัธรรมาภบิาลส่งเสรมิใหภ้าคประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสาม

ารถเสนอเรือ่งรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คดิเหน็ ซึง่สามารถยื่นค ารอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ 

ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทางโทรศพัท ์หรอืแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 

  ฉะนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

สามารถแกไ้ขความเดอืดรอ้นของประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จงึไดแ้ต่งตัง้คณะท างานรบัผดิชอบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนประจ าองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

รวมถงึจดัท าคู่มอืด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ขึน้ 

เพื่อด าเนินการมาตรการจดัการในกรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆ 

เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบไดถ้อืปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อจดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆ  

  3.2 

เพื่อจดัใหม้มีาตรการจดัการในกรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้หรอืตรวจสอบพบการทุจรติเป็นไปตามขัน้ตอ

นการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑเ์กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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  มกีารมอบหมายแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ก าหนดผูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีน 

  6.2 จดัท าคู่มอืด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  6.3 

จดัประชุมใหค้วามรูเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิานและด าเนิ

นการแกไ้ขปญัหาเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

โดยโปรง่ใสและเป็นธรรม 

  6.4 

เผยแพร่กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกบัเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนอ

งหงส ์ใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดเ้สยี คู่สญัญา ประชาชนทัว่ไป 

หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 

สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักล่าวไดต้รงกบัความตอ้งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 

 เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนด าเนินการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์

ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ตามคู่มอืด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์
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โดยปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย 

ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 

มาตรการ “ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 

กรณีมีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส์

ว่าทุจริตและปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ “ด าเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

กรณมีบีุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสว์่าทุจรติ

และปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  สบืเนื่องจากค าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่69/2557 เรือ่ง 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบไดก้ าหนดใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานข

องรฐั 

ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในส่วนราชการและหน่ว

ยงานของรฐั โดยมุง่เน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 

และส่งเสรมิการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวงั 

เพื่อสกดักัน้มใิหเ้กดิการทุจรติประพฤตมิชิอบได ้ประกอบกบันโยบายของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายของรฐับาลต่อสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 

กไ็ดก้ าหนดใหม้กีารบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประ

พฤตมิชิอบในภาครฐั เป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล 

เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายของรฐับาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

ในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ในการนี้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จงึไดจ้ดัท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

กรณมีบีุคคลภายนอกหรอืประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ว่าปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าที่โดยมชิอบขึน้ ทัง้นี้ 
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เพื่อให้ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้เสยีได้ทราบช่องทางการรอ้งเรยีนแนวทางการพจิารณารบัเรือ่งรอ้งเรยี

น และการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนในเรือ่งการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของขา้ราชการ 

และเป็นการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวงัมใิหเ้จา้หน้าทีก่ระท าการทุจรติ

หรอืประพฤตมิชิอบนอกเหนืออ านาจทีต่นมไีดอ้กีทางหนึ่งดว้ย 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อสรา้งจติส านึกใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล พนกังานครอูงคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

บุคลากรทางการศกึษาในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

พนกังานจา้งตามภารกจิและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ยดึมัน่ในคุณธรรมจรยิธรรมทีด่แีละตระหนกัถงึความส าคญัของภยัของการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

  3.2 เพื่อใหก้ารตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

เป็นไปอย่างรวดเรว็ โปรง่ใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 

  “เจา้หน้าที”่ หมายถงึ พนกังานส่วนต าบล พนกังานครอูงคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

บุคลากรทางการศกึษาในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกจิ 

และลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 

ด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนว่ามมีลูและเขา้องคป์ระกอบควา

มผดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบหรอืไม่ 

  6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ 

กรณมีเีจา้หน้าทีทุ่จรติและปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ 

  6.3 ก าหนดช่องทางการรอ้งเรยีน 

แจง้เบาะแสขอ้มลูเกีย่วกบัการทุจรติและประพฤตมิชิอบและพฒันาช่องทางการรอ้งเรยีนใหง้่าย 
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สะดวกและวธิกีารคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู เพื่อเป็นหลกัประกนัและสรา้งความมัน่ใจแก่ผูใ้หข้อ้มลู 

ในการใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

  6.4 แจง้ผลการพจิารณาใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบผลและความคบืหน้าของการด าเนินการ 

ภายใน 5 วนั  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  ตวัช้ีวดั 

   รอ้ยละของเรือ่งรอ้งเรยีนของเจา้หน้าทีท่ีม่กีารทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

  ผลลพัธ์ 

   ภาคประชาชนมบีทบาทในการเฝ้าระวงั และตดิตาม 

ตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าที่ 

มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

3.1 

จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่ว

นร่วมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขัน้ต

อน 

 

 3.1.1 จดัให้มีศนูยข้์อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ 

มาตรการ 

“ปรบัปรงุศนูยข้์อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงสใ์ห้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้
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น” 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการ 

“ปรบัปรงุศูนยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก าหนดไวใ้ห้

ประชาชนเขา้ตรวจดไูด ้ณ ทีท่ าการของหน่วยงานของรฐั  

โดยเรยีกสถานทีท่ีจ่ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูขา่วสารและใหบ้รกิารว่า “ศูนยข์อ้มลูขา่วสาร” 

โดยมเีจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมโีอกาสอยา่งกวา้งขวางในการไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆ 

ของรฐั 

  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดใ้หม้สีถานทีส่ าหรบัประชาชนเขา้ตรวจดขู้อมลูขา่วสารซึง่ไดร้ว

บรวมไว ้โดยจดัเป็นศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หบ้รกิาร ณ 

ศูนยบ์รกิารรว่มองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์โดยมงีานศูนยบ์รกิารขอ้มลูฝา่ยประชาสมัพนัธ ์

กองวชิาการและแผนงาน เป็นผูร้บัผดิชอบขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ตรวจดไูด ้

เพื่อประชาชนจะไดส้ามารถรบัรูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนอยา่งเตม็ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิ

างการเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ ในการรกัษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น 

ถูกตอ้งและไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  

  3.2 

เพื่อเพิม่ช่องทางใหป้ระชาชนไดม้สี่วนรว่มในการตรวจสอบการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล

หนองหงส ์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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  ศูนยข์อ้มลูข่าวสารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ณ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส(์ภายในศูนยบ์รกิารร่วม 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส)์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 มกีารจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูข่าวสารและจดัสถานทีใ่ห้ประชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มลู 

  6.2 มกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเป็นปจัจบุนั 

  6.3 มกีารจดัวางเอกสารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 

การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การจดัหาพสัดุ การค านวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารทีก่ฎหมาย ระเบยีบ 

กฎขอ้บงัคบัทีก่ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได ้

ขอ้มลูครบตามรายการทีก่ าหนด 

  6.4 มกีารจดัประชุมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

เกีย่วกบัการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.5 มกีารใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  6.6 มบีรกิารอนิเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไป 

  6.7 มกีารจดัเกบ็สถติผิูม้ารบับรกิารและสรปุผลเสนอผูบ้รหิาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  จ านวนศูนยข์อ้มลูข่าวสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์
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กิจกรรม “การออกระเบียบจดัตัง้ศนูยข้์อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส”์ 

 

1. ช่ือโครงการช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   กจิกรรม 

“การออกระเบยีบจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  อาศยัอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ซึง่บญัญตัไิวว้่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 

หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการก าหนด 

  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิารบรหิาราชการทีด่ ีพ.ศ. 2546 

เรือ่งหลกัธรรมาภบิาล ความโปรง่ใส การมสี่วนรว่ม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จงึจดัท าระเบยีบองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์เรือ่ง 

ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มลูขา่วสารของศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารส่ว

นต าบลหนองหงส ์ขึน้ 

  2. เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารของราชการไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจด ูศกึษา คน้ควา้ 

ตลอดจนเผยแพร ่จ าหน่าย จา่ยแจก รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

  3. เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนในการจดัระบบขอ้มลูข่าวสาร ดงันี้ 

   3.1 ขอ้มลูข่าวสารทีล่งพมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา 

   3.2 ขอ้มลูข่าวสารทีต่อ้งจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดไูด้ 

   3.3 ขอ้มลูข่าวสารอื่น 

   3.4 ขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 

  1. จดัเตรยีมสถานทีจ่ดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
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  2. ระเบยีบองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสด์ว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 

2561 จ านวน 1 ชุด 

  3. ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เรือ่งค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มลูขา่วสารของศูนยข์อ้มลูข่าวสารองคก์ารบรหิา

รส่วนต าบลหนองหงสจ์ านวน 1 ฉบบั 

  4. แบบค ารอ้งขอตรวจดขูอ้มลูขา่วสาร จ านวน 1 ฉบบั 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 

  6.1 จดัท าบนัทกึขออนุมตัจิดัตัง้ศูนยข์อ้มลูข่าวสารของราชการ 

  6.2 เมือ่อนุมตัแิลว้ แจง้เวยีนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

  6.3 จดัท ารา่งระเบยีบฯ ว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2561 

เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

  6.4 จดัท ารา่งประกาศฯ 

เรือ่งค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรบัรองส าเนาขอ้มลูขา่วสาร 

เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

  6.5 จดัท ารา่งแบบค ารอ้งขอตรวจดขูอ้มลูข่าวสาร เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

  6.6 จดัเตรยีมสถานที ่โต๊ะ ตูเ้อกสาร และจดัวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
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  1. มกีารจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารของราชการ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ณ 

ส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  2. มกีารจดัระบบขอ้มลูขา่วสารทีค่รบถว้น 

ไวส้ าหรบัอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 

  3. มปีระชาชนขอตรวจดูขอ้มลูขา่วสารทางราชการ 

  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 

การบริหารงบประมาณ การเงิน การจดัหาพสัด ุการค านวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบติังาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบั 

ท่ีก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

โครงการประชาสมัพนัธอิ์นเตอรเ์น็ตต าบล 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการประชาสมัพนัธอ์นิเตอรเ์น็ตต าบล 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

  ในภาวะสงัคมปจัจบุนั ความเจรญิกา้วหน้าดา้นวชิาการ และเทคโนโลยต่ีางๆ 

กา้วหน้าไปมากเครือ่งมอืสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพสูง 

การน าเอาเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 

และรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการสรปุเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจไดง้่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

หรอืช่วงระยะเวลาอนัจ ากดันัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งปพูืน้ฐาน สรา้งความน่าเชื่อถอื 

และน่าสนใจใหก้บักจิกรรม/โครงการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ใหส้ามารถมองเหน็ภาพหรอืเหน็ความเกีย่วโยงกนัของกจิกรรม/โครงการต่างๆ ไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 

ฉะนัน้การสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถงึและมสี่วนรว่มรบัรูใ้นภารกจิของอ

งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาในการเลอืกสื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ๆ 

การใชส้ื่อเทคนิคและวธิกีารเป็นอย่างไรบา้ง ในแต่ละขัน้ตอนทีต่่างกนัเป็นสิง่ส าคญั 
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ทัง้นี้เพื่อใหป้ระชาชนยอมรบัและใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุน ซึง่จะมผีลต่อการพฒันาตามภารกจิ บทบาท 

หน้าที ่อย่างโปรง่ใสและยตุธิรรม 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. 

เพื่อประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยผ่

านทางอนิเตอรเ์น็ตต าบล 

  2. เพื่อสรา้งจติส านึกใหเ้กดิการเรยีนรู ้

รบัรูแ้ละเขา้ใจในภารกจิการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสอ์ย่างถูกตอ้งและโปรง่ใส 

  3. 

เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มและรบัผดิชอบในภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  4. เพื่อใหเ้กดิความหวงแหนและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตน 

  5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ใหเ้ป็นทีท่ราบกนัอยา่งแพรห่ลาย 

  6. 

เพื่อความสมัพนัธท์ีด่แีละเชื่อมความสามคัครีะหว่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

สื่อมวลชนและประชาชน 

 

4. เป้าหมาย 

 

 เพื่อผลติสื่อประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หแ้ก่ประชา

ชนโดยทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง และสามารถเขา้มาสบืคน้ไดง้า่ยผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตต าบล 

   5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เสนออนุมตัโิครงการ 

  6.2 ด าเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จดัท าการรว่มน าเสนอรา่งรปูแบบ 
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  6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ 

เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  6.5 ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  10,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 

 ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ซึง่ออกแบบโดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็

นตวัชีว้ดั โดยก าหนดตวัชีว้ดั ดงันี้ 

  - ประชาชนไดร้บัทราบเขา้ใจถงึบทบาท 

ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสแ์ละมคีวามพงึพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสมัพนัธ ์

ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 

  3.1.3 มีการปิดประกาศ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็นประโยชน์กบัการมีส่วนร่วมตรวจสอบข

องประชาชน 

 

 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคญัและหลากหลาย” 
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1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

   มาตรการ “เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัและหลากหลาย” 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ดว้ยพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูทีส่ าคญัๆ ของหน่วยงาน เช่น 

โครงสรา้งและการจดัองคก์ร อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอื่นๆ 

  ดงันัน้ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จงึไดจ้ดัท ามาตรการ 

“เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารทีส่ าคญัและหลากหลาย” ขึน้ 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีแ่ละเขา้ถงึขอ้มลูตามภารกจิหลกัข

ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดง้่ายและสะดวกมากขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัและเขา้ถงึงา่ย 

  3.2 เพื่อใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลาย 

  3.3 เพื่อใหป้ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  มขีอ้มลูประเภทต่างๆ เผยแพรต่่อประชาชนในพืน้ที ่และเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 

10 ประเภทขึน้ไป 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  พืน้ทีท่ ัง้ในและนอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  จดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพรใ่หป้ระชาชนทัง้ในและนอกพืน้ที ่ไดแ้ก่ 

 - แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 - งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

 - แผนการด าเนินงาน 

 - แผนอตัราก าลงั 

 - แผนการจดัหาพสัดุ 
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 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

 - สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง 

 - ขอ้มลูรายรบัและรายจ่าย 

 - งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 - รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

 - รายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี 

 - รายงานผลคะแนนการประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ 

 - ผลส ารวจความพงึพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ทุกส านกั/กอง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  จ านวนขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ 

มาตรการ “จดัให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล” 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

   มาตรการ 

“จดัใหม้ชี่องทางทีป่ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล” 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

  ดว้ยพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดใหห้น่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูทีส่ าคญัๆ ของหน่วยงาน เช่น 

โครงสรา้งและการจดัองคก์ร อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
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  ดงันัน้ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดต้ระหนกัและเหน็ความส าคญัของการเผยแพรข่อ้มลูทีส่ าคญัๆ 

ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางทีห่ลากหลาย 

เพื่อใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ หน่วยประชาสมัพนัธ ์ณ 

ทีท่ าการของหน่วยงาน เวบ็ไซตข์องหน่วยงานหรอืสื่อสงัคม (Social Media) หมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะ 

การเผยแพรข่อ้มลูทางสื่อสิง่พมิพต่์างๆ โทรทศัน์ วทิย ุสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทัง้นี้ 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีแ่ละเขา้ถงึขอ้มลูตามภารกจิหลกั

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดง้า่ยและสะดวกมากขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหม้ชี่องทางการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานทีห่ลากหลาย 

  3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

  3.3 เพื่อใหม้ชี่องทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ขา้ถงึประชาชนไดง้่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  พืน้ทีท่ ัง้ในและนอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  จดัใหม้แีละเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ไดแ้ก่ 

 - บอรด์หน้าส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 - 

บอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสร์า้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บา้

น 

 - 

ประกาศเสยีงตามสาย/วทิยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสยีง/หน่วยประชาสมัพนัธ์

 เคลื่อนที ่
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 - ศูนยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มเีจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารประจ าและให้ ประชาชนสบืคน้ไดเ้อง 

 - จดัส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจ าปี 

 - ประกาศผ่านเวบ็ไซต/์เวบ็บอรด์/เฟสบุ๊ค 

ทีม่ขีอ้มลูผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน ทอ้งถิน่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  จ านวนช่องทางในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของหน่วยงาน 

 

โครงการประชาสมัพนัธข่์าวสารในระบบต่างๆ 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการประชาสมัพนัธข์า่วสารในระบบต่างๆ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

  ในภาวะสงัคมปจัจบุนั ความเจรญิกา้วหน้าดา้นวชิาการ และเทคโนโลยต่ีางๆ 

กา้วหน้าไปมากเครือ่งมอืสื่อสารอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิาพสูง 

การน าเอาเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใชใ้นการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสมัพนัธ ์เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 

และรวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการสรปุเพื่อใหค้วามรูค้วามเขา้ใจไดง้่ายในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ 

หรอืช่วงระยะเวลาอนัจ ากดันัน้เป็นเรือ่งทีต่อ้งปพูืน้ฐาน สรา้งความน่าเชื่อถอื 

และน่าสนใจใหก้บักจิกรรม/โครงการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ใหส้ามารถมองเหน็ภาพหรอืเหน็ความเกีย่วโยงกนัของกจิกรรม/โครงการต่างๆ ไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 
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ฉะนัน้การสรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถงึและมสี่วนรว่มรบัรูใ้นภารกจิของอ

งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาในการเลอืกสื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์นัน้ๆ 

การใชส้ื่อเทคนิคและวธิกีารเป็นอย่างไรบา้ง ในแต่ละขัน้ตอนทีต่่างกนัเป็นสิง่ส าคญั 

ทัง้นี้เพื่อใหป้ระชาชนยอมรบัและใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุน ซึง่จะมผีลต่อการพฒันาตามภารกจิ บทบาท 

หน้าที ่อย่างโปรง่ใสและยตุธิรรม 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. 

เพื่อประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หป้ระชาชนไดร้บัทราบโดยผ่

านทางสื่อประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ สื่อสิง่พมิพ,์ สื่อวทิย,ุ โทรทศัน์, สื่อ Social network 

ผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

  2. เพื่อสรา้งจติส านึกใหเ้กดิการเรยีนรู ้

รบัรูแ้ละเขา้ใจในภารกจิการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสอ์ย่างถูกตอ้งและโปรง่ใส 

  3. 

เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มและรบัผดิชอบในภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  4. เพื่อใหเ้กดิความหวงแหนและภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตน 

  5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ใหเ้ป็นทีท่ราบกนัอยา่งแพรห่ลาย 

  6. 

เพื่อความสมัพนัธท์ีด่แีละเชื่อมความสามคัครีะหว่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

สื่อมวลชนและประชาชน 

 

 

4. เป้าหมาย 

 

 เพื่อผลติสื่อประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หแ้ก่ประชา

ชนโดยทัว่ไปอย่างกวา้งขวาง 
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  4.1 จดัท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกจิ 

การด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  4.2 จดัท าวารสารแถลงผลงานคณะผูบ้รหิาร 

  4.3 จดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

และคู่มอืการใหบ้รกิารประชาชน 

  4.4 จดัท า Presentation 

น าเสนอผลงานกจิกรรม/โครงการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  4.5 จดัท าคู่มอืส าหรบัประชาชน 

  4.6 ป้ายประชาสมัพนัธ ์

  4.7 จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

  4.8 เสยีงตามสาย 

  4.9 อื่นๆ  

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เสนออนุมตัโิครงการ 

  6.2 ด าเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จดัท าการรว่มน าเสนอรา่งรปูแบบ 

  6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ 

เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  6.5 ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  10,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
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  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 

 ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ซึง่ออกแบบโดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็

นตวัชีว้ดั โดยก าหนดตวัชีว้ดั ดงันี้ 

  - ประชาชนไดร้บัทราบเขา้ใจถงึบทบาท 

ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสแ์ละมคีวามพงึพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสมัพนัธ ์

ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธ์การด าเนินงาน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการจดัท าวารสารประชาสมัพนัธก์ารด าเนินงาน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

 ตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสาร พ.ศ. 2540 ก าหนดสาระส าคญั 

ใหป้ระชาชนไดม้โีอกาสในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการต่างๆของรฐั 

เพื่อทีป่ระชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธไิดรู้ข้อ้มลูข่าวสารของทางราชการ 

และเพื่อพฒันาระบบประชาธปิไตยใหม้ัน่คงและประชาชนไดรู้ถ้งึสทิธหิน้าทีข่องตนอยา่งเตม็ที ่

เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร การบรกิารเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร 

ตอ้งอาศยัสื่อประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย ทนัสมยั หลายรปูแบบ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ถูกตอ้ง 

ครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบการบรกิารดา้นประชาสมัพนัธท์ีด่ ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด พรอ้มทัง้หน่วยงานของรฐั 

สามารถแกไ้ขปญัหาใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างแทจ้รงิและเพื่อเป็นการส่งเสริ

มการมสี่วนรว่มของประชาชนในชุมชนอกีทางหนึ่ง   

เพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ 

และเป้าหมายการพฒันา  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดจ้ดัท าสื่อประชาสมัพนัธก์ารรณรงค ์
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ประชารฐัรว่มใจ 3 เกบ็ ป้องกนั 3 โรค 

เพื่อสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจอนัดรีะหว่างองคก์รกบัประชาชนในต าบลหนองหงส์ 

ตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสาร พ.ศ. 2540 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. เพื่อเผยแพรบ่รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่บุคคลในต าบลหนองหงสแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

  2. เพื่อบรกิารขอ้มลูข่าวสารทีถู่กตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

  3. 

เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดต่ีอการตดิต่อประสานงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบ

ลกบัประชาชนในพืน้ที ่
4. เป้าหมาย 

 1. จดัท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกจิ 

การด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  2. จดัท าวารสารแถลงผลงานคณะผูบ้รหิาร 

 3 .เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เสนออนุมตัโิครงการ 

  6.2 ด าเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จดัท าการรว่มน าเสนอรา่งรปูแบบ 

  6.4 ผลติสื่อประเภทต่างๆ 

เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมตามภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  6.5 ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 
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  100,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1.เผยแพร่บรกิารขอ้มลูขา่วสารแก่บุคคลในต าบลหนองหงสแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 2.บรกิารขอ้มลูข่าวสารทีถู่กตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 3.สรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดต่ีอการตดิต่อประสานงานขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลกบัประชาชนในพืน้ที่ 
โครงการประชาสมัพนัธใ์นการจดัเกบ็ภาษี 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการประชาสมัพนัธใ์นการจดัเกบ็ภาษี 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ไดใ้หบ้รกิารประชาชน 

ในการช าระภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย และภาษบี ารงุทอ้งที ่การใหบ้รกิารจดทะเบยีนพาณิชย ์

เพื่อประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัภาษต่ีางๆ แก่ประชาชน เพื่อใหเ้กดิการรบัรู ้

ความเขา้ใจตรงกนัระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบัประชาชนในพืน้ที ่  

เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์ร การบรกิารเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร 

ตอ้งอาศยัสื่อประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย ทนัสมยั หลายรปูแบบ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย ถูกตอ้ง 

ครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบการบรกิารดา้นประชาสมัพนัธท์ีด่ ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ 

และเป้าหมายการพฒันา  

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดจ้ดัท าแผ่นป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารช าระภาษ ีประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 

ในการประชาสมัพนัธก์ารยื่นแบบช าระภาษเีพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างองคก์รกบัประชาชนในต าบ

ลหนองหงส ์
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3.วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อเผยแพรบ่รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่บุคคลในต าบลหนองหงสแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

2. เพื่อบรกิารขอ้มลูข่าวสารทีถู่กตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดต่ีอการตดิต่อประสานงานขององคก์ารบ

รหิารส่วนต าบลกบัประชาชนในพืน้ที่ 
4. เป้าหมาย 

 จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ ์แผ่นป้ายโฆษณาการช าระภาษ ีประจ าปี 

เพื่อใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารอยา่งทัว่ถงึ รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ประชาสมัพนัธก์ารช าระภาษใีนเขตต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เสนออนุมตัโิครงการ 

  6.2 ด าเนินการประชุม 

  6.3 มอบหมายงาน/จดัท าการรว่มน าเสนอรา่งรปูแบบ 

  6.4 

ผลติสื่อประชาสมัพนัธก์ารช าระภาษเีพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสมตามภารกจิขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลหนองหงส ์

  6.5 ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  25,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานจดัเกบ็ภาษ ีกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์
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10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. เผยแพรบ่รกิารขอ้มลูขา่วสารแก่บุคคลในต าบลหนองหงสแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 2. บรกิารขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

 3. 

สรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดต่ีอการตดิต่อประสานงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบัประช

าชนในพืน้ที ่

3.2 การรบัฟังความคิดเหน็ การรบัและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน 

 

3.2.1 มีกระบวนการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน 

ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 

และสขุอนามยัของประชาชนในท้องถ่ิน 

โครงการ “สนับสนุนเวทีประชาคม” 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  

   โครงการ “สนบัสนุนเวทปีระชาคม”  

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

  การจดัเวทปีระชาคม เป็นการรวมตวัของสมาชกิในชุมชนเพื่อรว่มกนัท ากจิกรรมต่างๆ 

ของชุมชนดว้ยตนเอง เป็นเวทขีองการพดูคุย แลกเปลีย่นถกแถลง เกีย่วกบัขอ้มลู เช่น 

การแกไ้ขปญัหาในชุมชน การวางแผนพฒันาชุมชน การก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนั 

โดยกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน ทีม่วีตัถุประสงคห์รอืสนใจในเรือ่งเดยีวกนั 

เป็นการรวมตวักนัตามสถานการณ์หรอืสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ ม ี2 ลกัษณะ คอื 1. อยา่งเป็นทางการ 

โดยการจดัเวทหีรอืการจดัประชุม 2. อยา่งไมเ่ป็นทางการ เช่นการสนทนากลุ่มเลก็ในศาลาวดั 

การพบปะพดูคุยอาจเป็นครัง้คราว 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ใหค้วามส าคญัของการสนับสนุนเวทปีระชาคม 

เนื่องจากเวทปีระชาคมเป็นเวททีีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัความคาดหวงัของชุมชน 
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และปญัหาทีชุ่มชนตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลไดด้ าเนินการแกไ้ขบรหิารจดัการอย่างมรีะบบแล

ะสามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงตามความตอ้งการของชุมชน 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. เพื่อใหผู้จ้ดัและทมีงานด าเนินงานเวทปีระชาคม 

เขา้ใจถงึสภาพปญัหาของหมูบ่า้นในต าบลในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง 

  2. เพื่อสรา้งความสมัพนัธข์องผูค้นในชุมชน เพื่อน าไปสู่การจดัเวทปีระชาคม  

  3. เพื่อศกึษาขอ้มลูชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ 

หรอืศกึษาขอ้มลูดา้นลกึเพิม่เตมิจากชุมชน ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการจดัเวทปีระชาคม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมายอยูร่ะหว่าง 30-50 คน ผูท้ีเ่ขา้รว่มประกอบดว้ย กรรมการหมู่บา้น 

ผูแ้ทนกลุ่มต่างๆ ผูอ้าวุโส ผูน้ าทอ้งถิน่ ผูน้ าธรรมชาต ิอาสาสมคัร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี สมาชกิ อบต. 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

6. วิธีด าเนินการ 

  1. สรา้งความคุน้เคย แนะน าตวัผูเ้ขา้รว่มประชุม และละลายพฤตกิรรม 

  2. แจง้วตัถุประสงคแ์ละขอ้ตกลงรว่มกนัในการประชุม 

  3. ก าหนดความคาดหวงั การใหก้ารศกึษาชุมชน 

  4. คน้หาปญัหารว่มกนั คน้หาความหวงัและโอกาส คน้หาสิง่ทีด่ขีองชุมชน 

คน้หาเพื่อนรว่มพฒันา 

  5. ก าหนดเป้าหมายการพฒันา รว่มกนัวางแผน วางโครงการ 

เลอืกกลุ่มแกนน าเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  200,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
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  ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  1. ทมีงานด าเนินงานเวทปีระชาคม 

เขา้ใจถงึสภาพปญัหาของหมูบ่า้นในต าบลในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง 

  2. สรา้งความสมัพนัธข์องผูค้นในชุมชน เพื่อน าไปสู่การจดัเวทปีระชาคม  

  3. ไดร้บัขอ้มลูชุมชน จากหน่วยงานต่างๆ หรอืไดข้อ้มลูดา้นลกึเพิม่เตมิจากชุมชน 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการจดัเวทปีระชาคม 
  

โครงการการด าเนินงานศนูยร์บัเร่ืองราวร้องทุกขอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์
 

1.ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   โครงการการด าเนินงานศูนยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์เป็นหน่วยงานภาครฐัทีเ่น้นการใหบ้รกิารประชาชน 

และมเีป้าหมายใหม้กีารบรกิารประชาชนในดา้นต่างๆ ทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีด่ว้ยความรวดเรว็ 

มปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์ต่อประชาชนผูร้บับรกิารโดยตรง 

โดยถอืว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางทีจ่ะไดร้บัการบรกิารอยา่งสะดวกรวดเรว็ 

และลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั 

  ดงันัน้ 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นบรกิารเป็นไปอยา่งต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองคว

ามต้องการของประชาชน 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึมกีารจดัตัง้ศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรบัรบัเรื่องร้อง

เรยีน/ร้องทุกข์ จากประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นต่างๆ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อรบัทราบปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่

และจะไดแ้กไ้ขปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งหรอืน ามาเป็นขอ้มลูในการท าแผนงานโครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 



156 

 

  3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ ณ 

ส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  3.3 

เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสก์บัประชาชนใน

พืน้ที ่

4. เป้าหมาย 

  ใหบ้รกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์

จากประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นร าคาญหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยการปฏบิตัริาชการตอ้งสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

สามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด สรา้งความเชื่อมัน่ไวว้างใจ 

รวมถงึตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิาร 

และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมกีารจดัเตรยีม

ระบบการแกไ้ขหรอืบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ตามมาได ้

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/ร้องทุกข ์

  5.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบช่องทางในการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 

  5.3 น าเรือ่งเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 

เพื่อแกไ้ขปญัหาตามความจ าเป็นและเรง่ด่วน 

  5.4 แจง้ผลการปฏบิตังิานใหผู้ร้อ้งทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ใหบ้รกิารในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

โดยช่องทางรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ดงันี้ 

  6.1 ส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  6.2 ทางโทรศพัทห์มายเลข 075-424 080 ทางโทรสารหมายเลข 075-424 080 

  6.3 ทางเวบ็ไซต ์ 

  6.4 ทางไปรษณยี ์
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7. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  9.1 มสีถติจิ านวนเรือ่งรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ประจ าสปัดาห/์ประจ าเดอืน 

ท าใหเ้หน็ว่าประชาชนไดม้สี่วนรว่มในการสอดส่องดแูลสงัคมและการอยูร่ว่มกนั 

แสดงใหเ้หน็ถงึการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหน

องหงส ์

  9.2 สามารถด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามเรือ่งทีป่ระชาชนรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 

  9.3 แจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ด้โดยสะดวก 

 

 

 

มาตรการแก้ไขเหตเุดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการแกไ้ขเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ ดา้นการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

เป็นส่วนงานทีม่อี านาจหน้าทีโ่ดยตรงในการดแูลดา้นการสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชน 

ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ซึง่มุง่เน้นการบรกิารใหป้ระชาชนอยูใ่นสภาพสิง่แวดลอ้มทีด่เีอือ้ต่อการด ารงชวีติไดอ้ยา่งปกตสิุข ดงันัน้ 

เมือ่มกีรณกีารแจง้เรือ่งราวหรอืรอ้งทุกขอ์นัมลีกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพสิง่แวดลอ้มทีม่เีหตุเดอืดรอ้น

ร าคาญ เช่น กลิน่เหมน็ เสยีงดงั 
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งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มจงึมหีน้าทีเ่ร่งด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขเหตุเดอืดรอ้นร าคาญนัน้เพื่

อแกไ้ขปญัหาใหป้ระชาชนโดยเรว็ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อรบัแจง้ปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีเ่กีย่วกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญตามพระราชบญัญั

ตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแ้กไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 

  3.2 เพื่อเป็นการบรกิารประชาชนใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่เีสมอ 

  3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ 

4. เป้าหมาย 

  รบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขเ์กีย่วกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

จากประชาชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการเกีย่วกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

(เจา้หน้าทีภ่ายในงานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม) 

  5.2 เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบช่องทางในการแจง้เหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 

  5.3 

รบัแจง้โดยตรงหรอืรบัเรือ่งผ่านศูนยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  5.4 ด าเนินการออกตรวจพืน้ทีเ่รือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์

และน าเรือ่งเสนอต่อคณะผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง 

เพื่อแกไ้ขปญัหาตามความจ าเป็นและเรง่ด่วน 

  5.5 แจง้ผลการปฏบิตังิานใหผู้ร้อ้งทราบ 15 วนั นับแต่วนัรบัแจง้ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ใหบ้รกิารในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

โดยช่องทางรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 1) ไปรษณยี ์2) โทรศพัท ์3) โทรสาร 4) เวบ็ไซต ์5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมาณด าเนินการ 
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  ไมใ่ชง้บประมาณ 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  9.1 มสีถติจิ านวนเรือ่งรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนเหตุเดอืดรอ้นร าคาญเป็นประจ าทุกเดอืน 

ท าใหเ้หน็ว่าประชาชนไดม้สี่วนรว่มในการสอดส่องดแูลสงัคมและการอยูร่่วมกนั 

แสดงใหเ้หน็ถงึการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการสอดส่องดแูลการด าเนินงานขององคก์ารบริ

หารส่วนต าบลหนองหงส ์

  9.2 

สามารถด าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุเหตุเดอืดรอ้นร าคาญตามเรือ่งทีป่ระชาชนแจง้เหตุหรอืรอ้งเรยีน/รอ้งทุ

กข ์

  9.3 ออกตรวจพืน้ทีแ่ละแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 

  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ได้ทราบถึงการได้รบัเร่ือง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์บัทราบ 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  

  กจิกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหผู้ร้อ้งเรยีน/รอ้งทุกขร์บัทราบ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  การแต่งตัง้เจา้หน้าทีใ่นการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์

เป็นสิง่ส าคญัเพราะการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการทุกครัง้จะตอ้งมกีารตรวจสอบ กลัน่กรองการใชอ้ านาจ 

โดยการเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมายทีถู่กตอ้ง 

และตอ้งเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

เมือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนเรือ่งการรอ้งเรยีนรอ้งทุกขเ์สรจ็แลว้ใหแ้จง้ผูร้้องรบัทราบโดยเรว็ไมเ่กนิ 15 

วนั 

3. วตัถปุระสงค ์
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  3.1 เพื่อปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดัลดปญัหาทุจรติ 

  3.2 

เพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างถูกตอ้งโดยการน าขอ้เสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏบิตัิ 

  3.3 

เพื่อใหผู้ร้อ้งไดร้บัทราบขัน้ตอนของการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละส่งเสรมิภาคประชาชนรว่ม

ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 

  ผูร้อ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ุกราย 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้เสรจ็แจง้ผูร้อ้งโดยเรว็ไมเ่กนิ 15 วนัท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561  

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

9. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทุกฝา่ย 

  10.2 ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา 

การจดัท างบประมาณ 

โครงการ อบต.พบประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการ อบต.พบประชาชน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ไดจ้ดัท าโครงการ อบต.พบประชาชน 

เพื่อประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงาน และรบัฟงัปญัหา ความตอ้งการของประชาชน 

มาเป็นเครือ่งมอืสรา้งฐานขอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564  และแผนชุมชน 

พรอ้มทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างแทจ้รงิ 

และเป็นการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของชุมชน 

ในการจดัท าแผนพฒันาต าบลตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั มาตรา 66,67,68 และมาตรา 69/1 

ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าทีต่อ้งท าและอาจจดัท ากจิการในการพฒันาต าบลทัง้ในดา้นเศ

รษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม 

รวมทัง้การปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของปร

ะชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

และใหค้ านึงถงึการมสี่วนรว่มของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาต าบลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2548 ขอ้ 17 ก าหนดประเดน็หลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 

และจดุมุง่หมายเพื่อการพฒันาในแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

รวมทัง้สอดคลอ้งกบัปญัหาความตอ้งการของประชาชนและชุมชน นัน้  

  ดงันัน้ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการด าเนินการตามภารกจิอ านาจหน้าทีข่ององคก์รใหบ้รรลุตามเป้าประสงคแ์ละรบัฟ ั

งปญัหาความตอ้งการของประชาชนมาเป็นเครือ่งมอืการสรา้งฐานขอ้มลูทีถู่กตอ้งในการจดัท าแผนพฒัน

าต าบลและแผนชุมชน 

พรอ้มทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างแทจ้รงิ 

และเป็นการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของชุมชน  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม  



162 

 

ซึง่จะน าไปสู่ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐับาลและชุมชนทีอ่ยูด่มีสีุข ต่อไป 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดจ้ดั โครงการอบต.พบประชาชน ขึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการมสี่วนรว่มของประชาชน โปรง่ใส 

และตรวจสอบไดเ้พื่อเผยแพรค่วามรูใ้หก้บัประชาชนถงึการมสี่วนรว่มในการบรหิารงานขององคก์รปกคร

องส่วนทอ้งถิน่ เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทอ้งถิน่ 

และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อกีทางหนึ่งดว้ย 

4. เป้าหมาย 

  ผูน้ าองคก์รประชาชน เช่น ก านัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านนั 

ผูน้ าชุมชนแพทยป์ระจ าต าบล อาสาสมคัรสาธารณสุข สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

กลุ่มอาชพีต่างๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  โดยวธิอีอกประชาคมต าบลแต่ละหมูบ่า้น 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู    

3. การก าหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา   

4. การจดัท ารายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม  ในช่วงสีปี่   

5. การจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   

6. การอนุมตัแิผนและการประกาศใชแ้ผน   

 ในการด าเนินการตามขัน้ตอนและวธิกีารดงักล่าวมอีงคก์รรบัผดิชอบ 

ไดแ้ก่ฝา่ยวเิคราะหน์โยบายและแผน หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

รวมถงึส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561  

7. งบประมาณ 

  200,000 บาท 
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8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถติและวชิาการ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จะมแีผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่   

  2. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จะมแีผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัผูป้ฏบิตัใินการด าเนินการพฒันาในช่วงสีปี่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  3. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ ไดใ้ชง้บประมาณทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั  

ในการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นระบบ 

 4. ท าใหข้า้ราชการ  พนกังาน  ลกูจา้ง  ยดึถอืน าไปปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

ในการด าเนินงาน 

ท าใหล้ดความขดัแยง้ทางการเมอืงและผูป้ฏบิตังิาน 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัหาพสัด ุ

มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเขา้รว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจา้ง 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดด้ าเนินการตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประ

จ าปีในดา้นการจดัซือ้จดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรอบปีงบประมาณ 

และส่งเสรมิใหภ้าคประชาชน (ประชาคม) 

ใหม้สี่วนรว่มอยา่งแขง็ขนักบัมาตรการการป้องกนัการทุจรติในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

3. วตัถปุระสงค ์

  เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวธิผี่านการประชาคม) 

ในการมสี่วนรว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสอ์ยา่งแขง็ขนัส าหรบัการท างานขององคก์ารบรหิ

ารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดม้กีฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
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ก าหนดใหภ้าคประชาชนและส่งเสรมิกลไกภาคประชาชน (โดยวธิผี่านการประชาคม) 

ใหม้สี่วนรว่มอยา่งแขง็ขนั 

กบัมาตรการการป้องกนัการทุจรติในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนัน่คอืไดท้ าหน้าทีอ่ย่างถูกตอ้ง 

4. เป้าหมาย 

  ตวัแทนประชาคมหมูบ่า้นทัง้ 14 หมูบ่า้น 

5. วิธีการด าเนินการ 

  5.1 ส่งเสรมิกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) 

ใหม้สี่วนรว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสอ์ย่างแขง็ขนัส าหรบัการท างานขององคก์ารบรหิารส่

วนต าบลหนองหงสไ์ดม้กีฎหมายระเบยีบ ขอ้บงัคบั ก าหนดใหภ้าคประชาสงัคม (ตวัแทนประชาคม) 

ตอ้งไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์นหลายๆ ส่วน เช่น 

ใหต้วัแทนประชาคมมสี่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบยีบฯ ว่าดว้ยการพสัดุ เช่น 

เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรบั

พสัดุเป็นกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 

  5.2 

มกีารฝึกอบรมตวัแทนประชาคมใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งระเบยีบฯว่าดว้ยการพสัดุ 

เพื่อเรยีนรูท้ าความเขา้ใจระเบยีบต่างๆ จะไดป้ฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  ส านกังานปลดัและกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  9.1 

ภาคประชาชนมสี่วนรว่มในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลห

นองหงส ์
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  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนกัถงึสทิธ ิ

หน้าทีแ่ละบทบาทในการมสี่วนรว่มและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานทอ้งถิน่ของตนเอง 

 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบติังาน 

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

 

 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกิ

จการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวด 5 และหมวด 7 

แห่งพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

  1. การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 

  2. การบรหิารราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกจิของรฐั 

  3. การปรบัปรงุภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  4. การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

  ดงันัน้ 

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หเ้กดิความโปรง่ใส 

ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งบทบาทของประชาชน เขา้มามสี่วนรว่มกบัประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมูบ่า้น 

และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎกีา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

3. วตัถปุระสงค ์
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  1. เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ใหเ้กดิความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งบทบาทของประชาชน 

  2. 

เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มและแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลหนองหงส ์

4. เป้าหมาย 

  ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนสภาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการโครงการ 

  6.1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

  6.2 ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสต์ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 

  6.3 รายงานผลการพจิารณาใหผู้บ้รหิารทราบ ตามหลกัเกณฑฯ์ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

 

 เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มารว่มในการตดัสนิใจในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิา

รส่วนต าบลหนองหงส ์

หรอืโครงการทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนท าใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
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มิติท่ี 4 

การเสริมสร้างและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององคก์รปกครองส่วนท้

องถ่ิน 

 

4.1 มีการจดัวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน 

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 

 

 4.1.1 มีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบควบคมุภายในให้ผู้ก ากบัดแูล 

โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 การตรวจสอบภายในเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินงานตามภารกจิขององคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ทัง้ยงัช่วยป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการด าเนินงานผดิพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

ซึง่การตรวจสอบภายในนัน้ยงัถอืเป็นส่วนประกอบส าคญัทีแ่ทรกอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกต ิ

ซึง่จะตอ้งมกีารกระท าอยา่งเป็นขัน้ตอนทีถู่กตอ้งตามระเบยีบ และกฎหมายทีก่ าหนด 

โดยผูบ้รหิารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร 

เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานอกีทัง้ยงัเป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 

ซึง่เป็นแนวทางการตรวจสอบภายในทีช่ดัเจน ดงันัน้ 

การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมมีาตรฐานประกอบกบัมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั 

ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งจะท าใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้งและเป็นไ

ปตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ 
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3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อจดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบยีบ คตง. 

ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

  3.2 เพื่อพสิจูน์ความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ทางดา้นการบญัช ี

และดา้นอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั ค าสัง่ มตคิณะรฐัมนตร ีและนโยบายทีก่ าหนด 

  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจว่าเพยีงพอ 

และเหมาะสม 

  3.5 เพื่อเป็นหลกัประกนัการใชแ้ละระวงัทรพัยส์นิต่างๆ 

ของส่วนราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสท์ุกหน่วยงาน พนกังานคร ู

และเจา้หน้าทีศู่นยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน 

และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

6. วิธีการด าเนินการ 

  6.1 จดัท าแผนปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

  6.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ดว้ยเทคนิค 

และวธิกีารตรวจสอบทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ปรมิาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

โดยค านึงถงึประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคญัของเรือ่งทีต่รวจสอบ 

รวมทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการบรหิารและการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ 

  6.3 ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ 

การพสัดุและทรพัยส์นิ รวมทัง้การบรหิารงานดา้นอื่นๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ และมตคิณะรฐัมนตร ี

ตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรกัษา และความปลอดภยัของทรพัยส์นิ 

และการใชท้รพัยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยดั 

  6.4 สอบทานระบบการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน และ/หรอื ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

ค าสัง่ทีท่างราชการก าหนด 

เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสามารถน าไปสู่การปฏบิตังิานทีต่รงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบาย 

  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถติและวชิาการ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 บุคลากรมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

โดยมุง่ผลสมัฤทธิข์องงานมากขึน้ 

  10.2 ความเสีย่งในการเบกิจ่ายเงนิลดน้อยลง 

  10.3 การใชท้รพัยากรของส านกั/กอง/หน่วยงาน ทีม่อียู่อยา่งคุม้ค่า ประหยดั 

  10.4 ลกูหนี้ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิคา้งช าระลดน้อยลง 

โครงการจดัท ารายงานการควบคมุภายใน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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ก าหนดใหห้น่วยรบัตรวจตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว ้

รายงานต่อผูก้ ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

ภายในเกา้สบิวนันับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ 

  ดงันัน้ เพื่อใหก้ารปฏบิตัถิูกตอ้งและเป็นไปตามทีร่ะเบยีบฯ ก าหนด 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดม้กีารจดัท าและรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วตัถปุระสงค ์

  1. เพื่อตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 

ระดบัองคก์รขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  2. 

เพื่อสรปุรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสท์ราบ

ตามแบบทีร่ะเบยีบฯ ก าหนด 

  3. 

เพื่อรายงานการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในต่อผูก้ ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่

นดนิ ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกกอง/ส านกั ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  1. แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร 

  2. แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอ่ย 

  3. ผูบ้รหิารมหีนงัสอืแจง้ใหทุ้กส่วนราชการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 

  4. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอ่ย 

ด าเนินการประเมนิองคป์ระกอบ ตามแบบ ปย.1 

และประเมนิผลการปรบัปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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  5. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในระดบัองคก์ร 

ด าเนินการรวบรวม เพื่อจดัท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ้ 6 ระดบัองคก์ร 

และน าเสนอผูบ้รหิาร พรอ้มจดัส่งรายงานใหผู้ก้ ากบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถติและวชิาการ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  1. บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

  2. ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการปฏบิตังิาน 

  3. เกดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน 

โดยด าเนินการให้มีการจดัท าแผนการปรบัปรงุหรือบริหารความเส่ียง 

และรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุควบคมุภายในให้ผูก้  ากบัดแูล 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กจิกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่ าคญัและเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานในหน่วยงานไมว่่า

จะเป็นในภาครฐั หรอืเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดซ้ึง่จะ

ท าใหป้ฏบิตังิานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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ในอดตีทีผ่่านมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั 

ไดม้กีารควบคุมภายในตามทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเรือ่งๆ ไป ซึง่อาจอยูใ่นรปูของกฎหมาย 

ระเบยีบ ระบบบญัช ีหนงัสอืสัง่การ และหนังสอืตอบขอ้หารอืต่างๆ โดยส่วนใหญ่ 

จะเน้นไปทีก่ารควบคุมดา้นการเงนิและบญัชแีละการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีท่างรา

ชการก าหนดไว ้ซึง่ไมค่รอบคลุมถงึการจดัการดา้นอื่นๆ 

นอกเหนือจากดา้นการเงนิและบญัชใีนหน่วยงาน 

จงึไมส่ามารถสะทอ้นภาพถงึผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายในทีด่ี 

ควรเป็นระบบการควบคุมทีค่รอบคลุมงานทุกดา้นและสามารถสะทอ้นภาพใหเ้หน็เป็นองคร์วมของหน่วย

งานนัน้ๆ ว่ามกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไมเ่พยีงใด 

การทีร่ะบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไมค่รอบคลุมทุกระบบงาน 

อาจเป็นช่องทางรัว่ไหลท าใหเ้กดิความเสยีหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธิผ์ล ทัง้น้ี 

สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกดิจากการก าหนดหน้าทีแ่ละมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม 

การมอบหมายการปฏบิตังิานทัง้กระบวนการใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเพยีงคนเดยีว 

การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอตลอดจนขาดการประเมนิและการบ

รหิารความเสีย่งการควบคุมภายในของหน่วยงานทีก่ าหนดขึน้ 

และพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสพ์จิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อใหอ้งคก์รมแีนวทางในการก าหนดร

ะบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงานจงึได้

ก าหนดกจิกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสข์ึน้ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ท าใหก้ารใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

โดยลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีซ่ ้าซอ้นหรอืไม่จ าเป็น 

ลดความเสีย่งหรอืผลเสยีหายดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมขีึน้ 
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  3.2 เพื่อใหม้ขีอ้มลูและรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้งครบถว้นและเชื่อถอืได ้

สรา้งความมัน่ใจแก่ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารและการปฏบิตัิงาน 

และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

  3.3 เพื่อใหบุ้คลากรมกีารปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย เงือ่นไขสญัญา ขอ้ตกลง 

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

4. เป้าหมาย 

 

 เพื่อใหก้ารควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพแล

ะเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน 

อกีทัง้ยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 

  5.1 

แต่งตัง้คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่า

ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 

  5.2 

ประชุมคณะท างานเพื่อปรบัปรงุพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อใหก้ารปฏบิตัติามภาร

กจิและตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย 

และตามแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในใหค้ณะท างานฯ 

เพื่อสรปุขอ้มลู 

  5.4 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ 

ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและผูบ้รหิารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

7. หน่วยงานรบัผิดชอบ 
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  ทุกกอง/ส านกั ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  2. การใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และคุม้ค่า 

  3. มขีอ้มลูและรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นและเชื่อถอืได ้

สามารถน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ 

  4. การปฏบิตัใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีว่างไว้ 

  5. เป็นเครือ่งมอืช่วยผูบ้รหิารในการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานดอีย่างดยีิง่ 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 มรีายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ้ 6 

ทีเ่สรจ็ตามก าหนดเวลา 

  10.2 กจิกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 

  10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

  10.4 มกีารจดัการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 

  10.5 

ระดบัความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (รอ้ยละ 80 

ในระดบัมาก) 

มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

   มาตรการตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
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  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์นฐานะหน่วยรบัตรวจจดัวางระบบควบคุมภายในโดยใช้

มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรอืเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่กดิจากการด าเ

นินกจิกรรม หรอืโครงการต่างๆ ของหน่วยรบัตรวจ 

และรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ผูก้ ากบัดแูลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเกา้สบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจจะบรรลุวั

ตถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใชท้รพัย

ากร ซึง่รวมถงึการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหายการรัว่ไหล 

การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติในหน่วยรบัตรวจ ดา้นความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ 

และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตร ี

  การด าเนินการจดัวางระบบควบคุมภายใน 

เพื่อน าความเสีย่งทีม่หีรอืคาดว่าจะมแีละจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่

อป้องกนัหรอืลดความเสยีหาย ความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ 

และใหส้ามารถบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน 

จงึไดก้ าหนดมาตรการการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 

เพื่อใหส้่วนราชการทีร่บัผดิชอบจดัท าและน าแผนการปรบัปรงุหรอืบรหิารจดัการความเสีย่งไปด าเนินกา

รเพื่อควบคุมลดความเสีย่ง ในการป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล 

การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติในหน่วยรบัตรวจ 

  3.2 

เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุหรอืบรหิารจดัการความเสีย่งระบบควบคุ

มภายในของส่วนราชการทีร่บัผดิชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ผูก้ ากบัดแูลภายในเวลาทีก่ าหนด 
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  3.3 

เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกการควบคุมภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ทุกกอง/ส านกั ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 

ประธานคณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส(์ระดบัอ

งคก์ร) จดัส่งรายงานแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

ใหทุ้กส่วนราชการไปด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งในส่วนทีร่บัผดิชอบและมกีารตดิตามผลระหว่า

งปี 

  6.2 

หวัหน้าส่วนราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสน์ าแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งภายในเวลาทีก่ าหนด 

และรายงานผลการด าเนินการต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในของส่วนร

าชการ (ระดบัส่วนยอ่ย) 

  6.3 

หวัหน้าส่วนราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสร์ายงานผลการด าเนินการแผนการปรบัปรงุ

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

พรอ้มปญัหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในองคก์ารบรหิารส่ว

นต าบลหนองหงส ์

  6.4 

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสป์ระชุมพจิารณา

และประเมนิผลการควบคุมและบรหิารจดัการความเสีย่งของแต่ละส่วนราชการว่ามคีวามเพยีงพอหรอืไม ่

หรอืจะตอ้งด าเนินการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อไป 
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  6.5 

รายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่

นดนิผูก้ ากบัดแูลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเก้าสบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานวางแผนสถติและวชิาการ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 

ส่วนราชการทีร่บัผดิชอบมกีารน าแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายในไปด าเนินการบรหิารจดัการความเ

สีย่ง 

  10.2 มกีารตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

  10.3 

มกีารรายงานการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิผูก้ ากบัดแูลภ

ายในเวลาทีก่ าหนด 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั 

หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

 

 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบุคคล 

เก่ียวกบัการบรรจ ุแต่งตัง้ โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้ การโอน ย้าย 
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1.ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

 มาตรการส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจแุต่งตัง้ การโอน ยา้ย 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 การบรหิารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกีย่วกบับุคคลถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัหรอืเป็นหวัใจขององคก์

รจงึมกัจะก าหนดหน้าทีข่องงานเป็นเรือ่งๆ การวางนโยบาย การวางแผน 

การวางระเบยีบและขอ้บงัคบัทีป่ฏบิตังิานในองคก์รหรอืหน่วยงาน 

เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพและเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

 

 ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดก้ าหนดมาตรการส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสี่วนรว่ม 

ตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบรหิารงานบุคคล 

โดยพจิารณาจากประเดน็การบรหิารงานบุคคลโดยยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมในเรือ่งการบรรจ ุแต่งตัง้ 

การโอน ยา้ย การเลื่อนระดบั และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน โดยถอืปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

หนงัสอืสัง่การโดยเครง่ครดั 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานบุคคลของขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์ป็นไปอย่างโปรง่ใส 

และสามารถตรวจสอบได ้

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นไปดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม 

  3.2 เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจแุต่งตัง้การโอน ยา้ย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนกังานส่วนต าบล พนกังานครสู่วนต าบล พนกังานจา้ง 

ทีม่กีารด าเนินการดา้นการบรหิารงานบุคคล 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินการ 

  ตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการบริหารงานบคุคลเก่ียวกบัการบรรจแุต่งตัง้ การโอน 

ย้าย 

  - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหม้สี่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลบรหิารงานบุคคลในการบรรจแุต่งตัง้ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดด้ าเนินการตามกฎห

มาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

  - การสรรหาการบรรจุแต่งตัง้ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ 

ก . อ บ ต . จั ง ห วั ด อื่ น 

รวมถงึประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบ่า้น 

  - มกีารประชาสมัพนัธล์งในเวบ็ไซตข์องขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  - 

มกีารตดิประกาศประชาสมัพนัธท์ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธข์องขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  - ในการบรรจแุต่งตัง้ไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ 

รวมถงึมกีารแต่งตัง้ประชาชนเพื่อตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินการในการบรรจแุต่งตัง้ 

  - 

การบรรจแุต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบคุณสมบตัแิละความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก่อน 

  - 

ในการออกค าสัง่การบรรจแุต่งตัง้ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์ะออกค าสัง่แต่งตัง้ไดต้อ้งไมก่่

อนวนัทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสร์บัมต ิคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 

(ก.อบต.จงัหวดั) 

  การเล่ือนระดบั/เล่ือนต าแหน่ง 

  - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหม้สี่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคลในการเลื่อนระดบั/การเลื่อนต าแหน่ง 
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ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบยีบ 

หนังสอืสัง่การขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างเครง่ครดั 

  - 

มกีารแจง้ผูท้ีม่คีุณสมบตัทิราบโดยการบนัทกึขอ้ความแจง้ผูม้คีุณสมบตัทิีจ่ะเลื่อนระดบั/เลื่อนต าแหน่ง 

  - มกีารประชาสมัพนัธไ์ปยงัหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จงัหวดัอื่น 

รวมถงึประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสยีงตามสายภายในหมูบ่า้น 

และมกีารประชาสมัพนัธล์งในเวบ็ไซตข์องขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  - มขี ัน้ตอนการตรวจสอบคุณสมบตัผิูข้อรบัการประเมนิเพื่อเลื่อนระดบั/เลื่อนต าแหน่ง 

  - 

มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเขา้รว่มเป็นกรรมการประเมนิผลงานการเลื่อนระดบั/การเลื่

อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 

  - มกีารออกค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการอยา่งชดัเจน 

  - ผูข้อรบัการประเมนิสามารถซกัถามขอ้สงสยัหรอืโตแ้ยง้ผลการประเมนิ 

หรอืตรวจสอบการด าเนินการทีต่นเองเหน็ว่าไมเ่ป็นธรรมได้ 

  - การเลื่อนระดบั/การเลื่อนต าแหน่ง 

จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบคุณสมบตัแิละความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 

(ก.อบต.จงัหวดั) ก่อน 

  - ในการออกค าสัง่การเลื่อนระดบั/การเลื่อนต าแหน่ง 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์ะออกค าสัง่แต่งตัง้ไดต้อ้งไมก่่อนวนัทีข่ององคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลหนองหงสร์บัมตคิณะคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดั (ก.อบต.จงัหวดั)  

  การเล่ือนขัน้เงินเดือน 

  - แต่งตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหม้สี่วนรว่ม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลบรหิารงานบุคคล 

ในการทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดด้ าเนินการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามกฎหมาย ระเบยีบ 

หนงัสอืสัง่การ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง อย่างเคร่งครดั 

  - มกีารจดัท าประกาศหลกัเกณฑห์รอืแนวทางนากรปฏบิตังิาน 

และประกาศเผยแพรห่ลกัเกณฑใ์หบุ้คลากรทราบ 
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  - 

มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิานและคณะกรรมการพจิารณาการเลื่อน

ขัน้เงนิเดอืน เพื่อพจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหเ้ป็นไปอยา่งยตุธิรรม 

  - มกีารประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และคณะกรรมการพจิารณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน มกีารน าขอ้มลูมาใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

เพื่อประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ เช่น ขอ้มลูประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

ความสามารถและความอุตสาหะ การรกัษาวนิัย การปฏบิตัตินเหมาะสม และขอ้มลูการลา เป็นต้น 

  - มกีารแจง้ผลการประเมนิใหพ้นกังานทราบ พรอ้มเปิดโอกาสใหซ้กัถาม ตอบขอ้สงสยั 

และโตแ้ยง้ผลการประเมนิทีไ่มเ่ป็นธรรม 

  - 

นายกขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสอ์อกค าสัง่การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนตามมตคิณะกรรมการพจิา

รณาการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน และมกีารตดิประกาศผลการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหพ้นกังานทราบโดยทัว่กนั 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  ตวัช้ีวดั 

  ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 

โดยพจิารณาจากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดบั 

  ผลลพัธ์ 

  ประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบัการบรรจ ุการโอน ยา้ย 
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ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสแ์ละมแีนวทางในการปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน 

พรอ้มทัง้เปิดเผยและสามารถอธบิายผลทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวได้ 

 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั 

ดแูลการบริหารงบประมาณ การรบั-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรพัยสิ์นของทางราชการ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจ่าย 

และการใช้ประโยชน์ทรพัยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กจิกรรมการมสี่วนรว่มของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจ่าย 

และการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 การเบกิจา่ยเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นขัน้ตอนหน่ึงของวงจรการบรหิารการเงนิกา

รคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามอ านาจหน้าที ่

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยหรอืหนงัสอืสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นเรยีบรอ้ยจงึจดัท าใบ

น าฝากเป็นรายรบั จดัท าใบฎกีาเพื่อเป็นรายจา่ย เบกิเงนิออกจากคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้

ส าหรบัการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กเ็ช่นเดยีวกนัต้องมกีารด าเนินงานใ

หเ้ป็นไปตามระเบยีบกฎหมายทัง้การเกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าบรกิาร จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส 

ประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ จงึจ าเป็นตอ้งมกีระบวนการขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง มคีวามสุจรติ 

ส่งผลใหก้ารด าเนินงานเกดิประสทิธภิาพ 

  กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดร้เิริม่กจิกรรมเพื่อให ้การรบั 

จา่ยเงนิและการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิเกดิความโปร่งใส ประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบ 

และรบัทราบถงึรายรบั-รายจา่ย ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

3. วตัถปุระสงค ์

  เพื่อใหก้ารรบั 

จา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์กดิความโปรง่ใสตรวจสอบได้ 
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4. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. วิธีการด าเนินการ 

  - มกีารแต่งตัง้กรรมการพจิารณางบประมาณ 

  - 

มกีารแต่งตัง้กรรมการตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิงบประมาณโดยมปีะชาชนเขา้รว่มเป็นกรรมการ 

  - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสยัเกีย่วกบัการรบัจา่ยเงนิ 

  - สรปุผลการรบั 

จา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หป้ระชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเวบ็ไซต ์

ศูนยข์อ้มลูข่าวสาร และเสยีงตามสาย หอกระจายข่าว เมือ่สิน้ปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

7. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

8. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานการเงนิและบญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

9. ตวัช้ีวดั 

  มกีารด าเนินงานตามวธิกีารด าเนินงานครบทุกขัน้ตอน 

10. ผลลพัธ์ 

  ประชาชนมสี่วนรว่มตรวจสอบและไดร้บัทราบขอ้มลูการรบั 

จา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสท์ าใหเ้กดิความโปรง่ใส 

ในการรบัจา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการจดัหาพสัด ุ

กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้างจากตวัแทนชุมชน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 



184 

 

   กจิกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งจากตวัแทนชุมชน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสเ์หน็ถงึประโยชน์จากแนวคดิการบรหิารราชการแบบมสี่วนร่

วมตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 

2545 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

และแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดด้ าเนินการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน 

โดยการก าหนดใหม้กีารจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งจากตวัแทนชุมชน 

เพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มโดยผ่านช่องทางหรอืกลไกในการรว่มเป็นคณะกรรมการในการตรวจส

อบการจดัซือ้จดัจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุกขัน้ตอน 

ซึง่หมายความรวมถงึประชาชนสามารถมโีอกาสในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและแสดงความคดิเหน็ 

ไดเ้รยีนรูก้ารบรหิารราชการแบบมสี่วนรว่มหรอืการบรหิารราชการในระบบเปิดจากการปฏบิตัจิรงิ 

ส่วนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสามารถพฒันาระดบัการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนรว่มกบัภาครั

ฐมากขึน้ เพื่อกระตุน้การปรบัเปลีย่นสู่การบรหิารราชการทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส 

เน้นการมสี่วนรว่มของประชาชน 

และพฒันาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตอ้งการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อสนบัสนุนใหต้วัแทนภาคประชาชนมสี่วนรว่มในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

  3.2 

เพื่อป้องกนัการทุจรติในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หเ้กดิก

ารพฒันาไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

4. เป้าหมาย 

  ตวัแทนชุมชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 คดัเลอืกตวัแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม 

เพื่อเลอืกตวัแทนชุมชนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจา้ง 

  6.2 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง 

ซึง่ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 

แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553 มไิดก้ าหนดใหม้กีารแต่งตัง้ใหม้ผีูแ้ทนชุมชนเขา้รว่มเป็นกรรมการ 

แต่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสใ์หค้วามส าคญัในการมตีวัแทนชุมชนเขา้รว่มตรวจสอบเพื่อใหก้า

รด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปรง่ใส โดยตวัแทนชุมชนไมต่อ้งรว่มรบัผดิหากเกดิความเสยีหาย 

  6.3 จดัประชุมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมกีารจดัซือ้จดัจา้งทุกครัง้ 

เพื่อใหเ้จา้หน้าทีแ่ละตวัแทนชุมชนมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่

และทราบกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและตรวจการจา้งอยา่งละเอยีดและถูกตอ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานพสัดุ กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ผลลพัธ์ 

  การจดัซือ้จดัจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสม์คีวามโปรง่ใส 

โดยมตีวัแทนประชาชนรว่มตรวจสอบและไมเ่กดิปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

 

4.3.1 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดงูานของคณะผูบ้ริหาร 
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สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล ลกูจ้างประจ า พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  โครงการอบรมเพิม่ประสทิธภิาพและศกึษาดงูานของคณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาพนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งและผูน้ าชุมชน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ความส าคญัของการพฒันาคน ซึง่ถอืเป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่าและยัง่ยนืทีสุ่ด 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทัง้นี้  

เพราะความส าเรจ็ขององคก์รขึน้อยูก่บัศกัยภาพของบุคลากร 

องคก์รใดหากมทีรพัยากรบุคคลทีม่คีวามสามารถสงู มคีุณธรรม จรยิธรรม 

ยอ่มสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  น าพาองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์   พนัธกิจ  

กลยทุธ ์ และเป้าหมายทีต่อ้งการไดอ้ย่างยงัยนืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนในยคุปจัจบุนั 

จงึใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง ดงันัน้การทีจ่ะพฒันาต าบล  หมูบ่า้น  

ใหป้ระชาชนอยูด่กีนิด ี มคีุณภาพชวีติทีด่ ี 

ส่วนหน่ึงเกดิจากการขบัเคลื่อนการท างานของทุกภาคส่วนในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

ทีจ่ะรว่มกนัขบัเคลื่อนใหเ้กดิสิง่ดงักล่าวได ้ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสามคัคปีรองดอง  

ในหมูค่ณะทีต่อ้งท างานรว่มกนัของทอ้งถิน่และทอ้งที ่โดยมขีา้ราชการ พนกังาน 

เป็นตวัขบัเคลื่อนทีส่ าคญั 

 

 องคก์ารบรกิารส่วนต าบลเป็นหน่วยการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ทีใ่กลช้ดิกบัประชาชน 

ซึง่เป็นองคก์รทีม่ภีารกจิ บทบาท อ านาจหน้าที ่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 

หรอืแกไ้ขปญัหาความเดอืนรอ้นของประชาชน เพื่อใหท้อ้งถิน่ไดร้บัการพฒันาในทุก ๆ ดา้น 

ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีนอกเหนือไปจากการพฒันาดา้นต่าง ๆ แลว้ สิง่ทีจ่ าเป็นอย่างหนึ่ง คอื 

การพฒันาบุคลากรในองคก์ร ถอืเป็นกุญแจส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ของการบรหิารจดัการองคก์ร 

เป็นก าลงัขบัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันาสรา้งจติส านึกในการมสี่วนรว่มในการแกป้ญัหาการท างานรว่มกนั 

มคีวามเขา้ใจบทบาทและอ านาจหน้าทีข่องตนเอง และการปฏบิตัติามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ฉะนัน้บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ควรไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหเ้พิม่มากขึน้ 

เพื่อทีจ่ะไดท้ างานตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและองคก์ร 

อกีทัง้เพื่อพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด มกีารบรหิารงานทีด่ ี

นอกจากนี้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

เป็นองคก์รส าคญัในการใหบ้รกิารสาธารณะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

การพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน คุม้ครอง ดแูล 

และบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

และแกไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 

พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

ใหส้่วนราชการมหีน้าทีพ่ฒันาความรูใ้นส่วนราชการเพื่อใหม้ลีกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูอ้ย่างส

ม ่าเสมอ โดยตอ้งรบัรูข้อ้มลูขา่วสารและสามารถประมวลผลความรูใ้นดา้นต่าง ๆ 

เพื่อน าประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัริาชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เพื่อประโยชน์ในการปฏบิตัริาชการของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารราชการใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัดงักล่าว 

จงึไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมสมัมนาศกึษาดงูานเพิม่ศกัยภาพคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 

พนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ 

2559 เพื่อใหบุ้คลากรไดเ้รยีนรู ้อาศยัทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกุญแจไขไปสู่ความส าเรจ็ 

เรือ่งนี้จงึเป็นวาระแห่งชาตทิีทุ่กภาคส่วน  พงึตระหนกัและรว่มกนัพฒันาทรพัยากรบุคคล 

เพื่อความเจรญิก้าวหน้าขององคก์ร 

เพื่อความเตบิโตอยา่งยัง่ยนืขององคก์รและเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้ประสบความส าเรจ็ในชวีิ

ตการท างาน 

สามารถด ารงตนในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานตามอ านาจหน้าทีข่องงาน 

อนัจะน ามาซึง่ประสทิธภิาพประสทิธผิลในการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

มวีสิยัทศัน์การท างาน 

ผลทีต่ามมาคอืประชาชนไดร้บัประโยชน์เพิม่มากขึน้จากการน าความรูท้ีไ่ดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์  

3. วตัถปุระสงค ์
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  1. เพื่อใหบุ้คลากร ผูป้ฏบิตังิาน 

ไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์จากการศกึษาดงูานและน ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลหนองหงส ์

  2. 

เพื่อใหบุ้คลากรศกึษาแนวคดิและหลกัในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามหลกัการบรหิา

รกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

  3. 

เพื่อศกึษาวธิกีารบรหิารจดัการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี 

ศกึษาปญัหา อุปสรรค 

ธรรมาภบิาลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล 

 4. 

เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รปกครองทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสไ์ดศ้กึษาการจดัรปูแ

บบการท่องเทีย่ว  

 5 เพื่อใหบุ้คลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดศ้กึษาดา้นเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตามแนวทางพระราชด าร ิ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกจิ 

พนกังานจา้งทัว่ไป  จ านวน  ๔4  คน  ผูส้งัเกตการณ์ จ านวน  ๑  คน  รวมทัง้สิน้  ๔๕  คน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  นอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการใหผู้บ้รหิารพจิารณา  

 ๒.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการอบรมใหค้วามรูแ้ละประสานกลุ่ม/องคก์รที่ 

จะไปศกึษาดูงาน 

     ๓. ตดิต่อรถโดยสารไมป่ระจ าทาง 
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 4. ด าเนินการอบรมและศกึษาดงูาน 

 ๕. ประเมนิผลผูเ้ขา้รว่มโครงการ  ตลอดจนขอ้เสนอแนะ ปญัหาต่างๆ 

เพื่อน ามาปรบัปรงุ   

และเป็นขอ้มลูในการด าเนินโครงการต่อไป 

        ๖. รายงานผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  300,000 บาท 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

 

 

10. ผลลพัธ์ 

  ๙.๑ บุคลากรของอบต.หนองหงสท์ราบถงึแนวความคดิ และหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี

การมสี่วนรว่มของ ผูน้ า เจา้หน้าทีแ่ละประชาชนในเขตบรกิาร  

และการบรหิารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  ๙.๒  

บุคลากรของอบต.หนองหงสท์ราบถงึวธิกีารแกไ้ขปญัหาดา้นการบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้ง

ถิน่ การมสี่วนรว่มของประชาชน เพื่อน าไปสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการทีด่ี 

  ๙.๓ บุคลากรของอบต.หนองหงส ์

น าไปปรบัใชส้ าหรบัการปฏบิตัขิองผูท้ าการศกึษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตังิานอยูร่วมถงึอ

งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ๆ ทีม่คีวามสนใจ 

 ๙.๔ .บุคลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในการพฒันาตนเอง พฒันาชุมชนตามแนวปรชัญา 

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 ๙.๕ .บุคลากรน าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูท้อ้งถิน่อื่นมาปรบัใชใ้หเ้กดิ 
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ประโยชน์แก่ทอ้งถิน่ตนเอง 

 4.3.2 

ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารตามกระ

บวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  

 กจิกรรมส่งเสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 

 การส่งเสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

เป็นกลไกส าคญัทีใ่ชส้ าหรบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

ซึง่อ านาจในการบรหิารปจัจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอีสิระเตม็ทีใ่นการด าเนินงาน 

มงีบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถงึแมจ้ะเป็นอสิระ ส่วนกลางกจ็ะคอยควบคุมดแูลการด าเนินงานต่างๆ 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปโดยความเรยีบรอ้ยและถูกตอ้ง 

เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันารว่มกนั 

นอกจากจะท าใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลมบีรรยากาศการท างานแบบมสี่วนรว่มและมปีระสทิธภิาพ 

ยงัสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์ร 

สามารถน าไปสู่ความโปรง่ใสในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและลดการทุจรติ 

 

 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงสจ์งึไดด้ าเนินกจิกรรมส่งเสรมิสมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้บีทบา

ทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารขึน้ 

เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชกิสภาทอ้งถิน่ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 

โดยใหส้มาชกิสภารว่มเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อใหก้ารปฏิ

บตังิานโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้อกีทัง้ยงัเป็นการช่วยลดปญัหาการทุจรติได ้

3. วตัถปุระสงค ์
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  3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรบัตรวจสอบ ตดิตาม 

และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

  3.2 เพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได้ 

  3.3 สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาท หน้าทีข่องตนเองมากขึน้ 

4. เป้าหมาย 

  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์จ านวน 28 คน 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีการด าเนินงาน 

  6.1 

จดัท าคู่มอืระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ใชส้ าหรบัการประชุม 

  6.2 แต่งตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น 

การจดัซือ้จดัจา้งโครงการต่างๆ การแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัปิระจ าปี การตรวจรายงานการประชุม 

การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ฯลฯ 

  6.3 

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ตัง้กระทูถ้ามการบรหิารงานในการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานบรหิารงานทัว่ไป ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ผลลพัธ์ 

  10.1 สมาชกิสภาทอ้งถิน่เขา้ใจบทบาทหน้าที ่

และรว่มตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 

  10.2 การปฏบิตังิานต่างๆ มคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) 

และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 

มาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัโดยภาคประชาชน 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  มาตรการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัโดยภาคประชาชน 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 คอรร์ปัชนั หมายถงึ 

การใชต้ าแหน่งหน้าทีส่าธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืผลประโยชน์ของพวกพอ้ง 

โดยมชิอบดว้ยกฎหมายและศลีธรรม เจา้หน้าทีข่องรฐัมหีน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

หากใชต้ าแหน่งหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัหรอืพวกพอ้ง 

กถ็อืว่ามกีารกระท าคอรร์ปัชนัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

และสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 

มุง่เน้นการพฒันาคุณภาพและธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครฐั ทัง้นี้ 

เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมธีรรมาภบิาลอนัจะท าใหป้ระชาชนเกดิความมั ่

นใจศรทัธา และไวว้างใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาล 

3. วตัถปุระสงค ์

 

 สนบัสนุนใหภ้าคประชาชนร่วมกนัเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 

 คณะกรรมการชุมชนหรอืตวัแทนประชาชนในชุมชนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
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  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 เชญิคณะกรรมการชุมชน 

หรอืตวัแทนชุมชนเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการคอรร์ปัชนั 

  6.2 เชญิคณะกรรมการชุมชน 

หรอืตวัแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 คณะกรรมการชุมชนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรือ่งการคอรร์ปัชนัและสามารถตรวจสอบการคอรร์ปัชนัได้ 

  10.2 มกีารมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุมชน 

หรอืตวัแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวงัการคอรร์ปัชนัในระดบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจริต 

 

1. ช่ือโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

  กจิกรรมการตดิป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจรติ 

2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ปญัหาการทุจรติทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานภาครฐัไดส้่งผลเสยีหายกบัประเทศชาตอิยา่งมาก 

จ าเป็นทีทุ่กภาคส่วนในสงัคมจะตอ้งตระหนกัและรว่มกนัแกไ้ขจดัการปญัหา 

โดยการเขา้ไปมสี่วนรว่มเป็นเครอืขา่ยในการขบัเคลื่อนต่างๆ ใหเ้กดิการเฝ้าระวงั ป้องปรามการทุจรติ 
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ในรปูแบบการกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนในจงัหวดัไดต้ระหนกัถงึปญัหาการทุจรติคอรร์ปัชนัและมสี่วนรว่มใน

การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

3. วตัถปุระสงค ์

  3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกนัการทุจรติ 

  3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจรติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

5. พื้นท่ีด าเนินการ 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

6. วิธีด าเนินการ 

  6.1 ขออนุมตัจิดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์

  6.2 ปิดประกาศประชาสมัพนัธ ์ณ จดุต่างๆทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

  6.3 จดัเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบรบัแจง้เหตุทางโทรศพัท์ 

  6.4 บนัทกึเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์ 

  6.5 เสนอผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การ 

  6.6 ด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  เบกิจา่ยจากหมวดค่าใชส้อยฯ 

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 

  งานกฎหมายและคด ีส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองหงส ์

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

  10.1 จ านวนเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ 

  10.2 น าเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนไปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 
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