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คํานํา 
 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม    
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทํางานใหบังเกิดประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน และไมทําให
ประชาชนในทองถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกท้ังเปนกลไกสําคัญใน
การปองกันไมใหมีการใชอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการโดยมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย 
 สําหรับกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหอย จัดทําข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม   
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 
 มิติท่ี 1  การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 มิติท่ี 2 การบริหาราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเปน
สวนชวยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต” 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน บุคคล
หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวา การควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบัน  มีประสทิธภิาพและประสิทธิผลหรือไม  การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัว
ของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก  การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการ
แลวการกระจายอํานาจ มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของ
ชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึน
เชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังนี ้

 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ 
    ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริต ท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม      
    จริยธรรม 

 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ ใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ  
              ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบยีบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําให
เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซ ผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย สุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจบุันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต ยกยอง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึน และสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงชองชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวา เปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจรติคอรรัปชัน และมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อ และรายงานของทาง
ราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลก ท่ีจัดโดยองคกร
เพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวา ผลคะแนนประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยูท่ี 35-38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก เปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซีย
รองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศ
ท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต        
พ.ศ.2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ  วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย 
ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝง   
รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับ
ปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไก
หรือความพยายามท่ีไดกลาวขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
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 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป    
พ.ศ.2560 จนถึง ป พ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1   สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2   ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3   สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมใน
การปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3       
(พ.ศ.2560-2564) องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561) เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1. เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยรวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 4. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหอย 
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4. เปาหมาย 
 1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของขาราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 4. กลไก/มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล  
หนองหอย ท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5. องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2. องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย สามารถบริหารราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ท้ังจากภายในและภายนอกองคกร ท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 5. องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  อําเภอหนองหอยจังหวัดนครราชสีมา 
 

มิติ 
ภ ารกิ จ ต าม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.การสรางสังคม
ที่ ไม ท น ต อ ก า ร
ทุจริต 

1 .1 ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น 
 

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมา   
ภิบาล 
  
 
2. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม” 
 
 
 
3. โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ไ ม ใ ช
งบประมาณ 
 
 
ไ ม ใ ช
งบประมาณ 
 
 
 
ไ ม ใ ช
งบประมาณ 
 

 
1 .2 ก า ร ส ร า ง
จิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนกั
ในการตอตานการทุจริต 
1.2.1(1)โครงการสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 
1.2.2(1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชื
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ) 
 
๑.๒.(1) โครงการจัดประชุมประชาคม
หมูบาน/ตําบล 
 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนกั
ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๒.(2) โครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 
 
 
๑.๒.(3) โครงการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 
 
 
๑.๒.(4)โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
 
 
๑.๒.(5) โครงการอบรมเยาวชนรักษ
ส่ิงแวดลอม 

 
 
 
- 
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ไ ม ใ ช
งบประมาณ 
 
 
 
 
*สํานักงาน
ปลัด 
 
 
 
*สํานักงาน

ปลัด 

 
 
 
*กอง
การศึกษา 
-รร.หนองหอย 
 

*กอง
การศึกษา 
-รร.ตลุกชั่งโค 
 
*กอง
การศึกษา 
-รร.บานบุเขวา 
*สนง.ปลัด 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.การสรางสังคม
ที่ ไม ท น ต อ ก า ร
ทุจริต(ตอ) 

1 .3  ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 
 

1.โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
2. กิจกรรมการแขงขันสวดมนตหมูทํานอง
สรภัญญะใหแกเด็กนักเรียนและเยาวชน
ตําบลหนองหอย 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 

*กองการศึกษา 
-รร.บุญเหลือ
วิทยานุสรณ๒  
 
*กองการศึกษา 
 

รวม 12 โครงการ 365,000 365,000 365,000  
 
2 .ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ปองกันการทุจริต 

 
2 . 1  แ ส ด ง
เจ ต จํ า น ง ท า ง
การเมืองในการ
ตอตานทุจริตของ
ผูบริหาร 

 
1.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 
2 .2  ม าต รก า ร
สรางความโปรงใส
ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

 
1.มาตรการสรางความโปร งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติ  ตามระเบียบ) 
 
2. กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซ้ือจัดจาง 
 
3.มาตรการสรางความโปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ 
 
 
4 .โครงการสํารวจความพึ งพอ ใจของ
ประชาชน 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

20,000 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

*สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-7- 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2 .การบ ริห าร
ร า ช ก า ร เ พ่ื อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต (ตอ) 

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํ า น า จ ห น า ที่ ให
เปนไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บานเมือง 
ที่ดี 

1.มาตรการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
2.มาตรการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต ส่ัง
การ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 2.4 ก า ร เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก
หนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ต น ใ ห เ ป น ที่
ประจักษ 

1.กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
 
2.กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ชวยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
3.กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 2 .5  ม า ต ร ก า ร
จัดการในกรณี ได
ทราบ หรือรับแจง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

1.มาตรการจัดทํ าขอตกลงการปฏิบั ติ
ราชการ 
 
2.มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 
3.มาตรการ “กํากับการดําเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากร” 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
รวม 13 โครงการ 20,000 20,000 20,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-8- 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3 . การส ง เสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1  จัด ใหมี และ
เผ ย แ พ ร ข อ มู ล
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ของ
อ งค ก รป กค รอ ง
สวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสาร 
  
 
2.มาตรการ กํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร 
 
3.กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. 
ขอมู ลข าวสารของทางราชการ พ .ศ . 
๒๕๔๐” 

- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
*สํานักงานปลัด 

 
 

 3 .2  ก า ร รั บ ฟ ง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 

1.โครงการจัดเวทีประชาคม 
 
 
2. มาตรการ จัดการเร่ืองราวรองทุกข/
รองเรียน  
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 

*สํานักงานปลัด 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

3.3 การสงเสริมให
ประชาชน มีส วน
รวมบริหารกิจการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น 

1. มาตรการ สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการ 
 
 
2. กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการ  
 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 
 
 

รวม 7 โครงการ 20,000 20,000 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- ๙ - 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การเสริมสราง
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ตรวจส อบ การ
ป ฏิ บั ติ ราช ก าร
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

4.1  มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 

1. โครงการจัดทํ าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป 
 
 
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

1. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล  
 
 
2.กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน  
 
 
3.กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจดัจาง 

- 
 
 

 
 
- 
 
 

 
- 

- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
- 

- 
 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 
ไมใช

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- ๑๐ - 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 4 .3  การส ง เส ริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

1 .โครงก ารส ง เส ริมความ รู ด าน   กฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 
2.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
 

- 
 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

- 
 
 

 
- 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 4.4 เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
( Community) 
และบูรณาการทุก
ภ า ค ส ว น เ พื่ อ
ตอตานการทุจริต 

1.กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการ
ทุจริต 
 
 
2.กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่ อ
ตอตานการทุจริต 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 

 
 

รวม 9  โครงการ - - -  
รวมทั้งสิ้น 42  โครงการ 405,000 405,000 405,000  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

- ๑๑ – 
 

สวนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื่อรังท่ีมีสวนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัป
ชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตาง
เห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณ เชิงบวก
ใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยู
บนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงาน
หรือองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
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 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงจัดทําโครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตย นําไปสูการปฏิบัติท่ีดีตอประชาชน 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี
ทุกข้ันตอนและปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได  
 
4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลงัการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซ่ือสัตย 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอนและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ. 2552 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2558 
กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได  ยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน จึงไดจัดทํา
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา  
ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนไป และสรางความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  
 3. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคมตามลําดับ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
 



 

 

- ๑๔ – 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ท่ีตอง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน  
 5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ  
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน 
ลกูจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 90  
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) 
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือ
บริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
 ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือปองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 2. เพ่ือปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน
ทับซอน 
 2. ประชุมคณะทํางานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และ
จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน ท้ังในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 5. จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  และใช
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ 
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 6. จัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอ
สาธารณชน 

 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยไดรับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนบคุลากรท้ังหมดในองคกร 
 2. คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยตองไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา    
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต เพ่ือเสริมสราง
คานิยมตอตานการทุจริตใหแกภาคประชาชน และการสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน      
ในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสริมสรางคานิยมในการตอตานการทุจริต การมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริตใหแกประชาชน 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ  
 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  ใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต 
 3. จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสรางคานิยมการตอตานการทุจริตในเวทีชุมชนตางๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพรการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความตระหนักรวมกันในการตอตานการทุจริต 
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1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจําปงบประมาณ 2562  

2. หลักการและเหตุผล 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)  เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอนุรักษตนยางนา ต้ังแตป 2503 ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ทรงดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในป 

2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของ

ประเทศและดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โดยไดดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯและจัดสรางธนาคารพืชพรรณข้ึนในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา ตั้งแตป 2536 เปนตนมา  

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) มีการดําเนินงานใน 8 กิจกรรม โดยแบง

ตามกรอบการดําเนินงาน 3 กรอบ ไดแก  

  1) กรอบการเรียนรูทรัพยากร 
   กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมปกปกทรัพยากรตําบลหนองหอย 
   กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรตําบลหนองหอย 
   กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรตําบลหนองหอย 
  2) กรอบการใชประโยชน 
   กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรตาํบลหนองหอย 
   กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากรตําบลหนองหอย 
   กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมสนับสนุนในการอนุรักษ และจัดทําฐานทรัพยากรตําบลหนอง
หอย 
  3) กรอบการสรางจิตสํานึก  
   กิจกรรมท่ี 7  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรตําบลหนองหอย 
   กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรตําบลหนองหอย 
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา เขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  สมาชิกลําดับท่ี   8-
6302804   ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองพระราชดําริ    องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย จึงจัดทําโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการ 

 1. เพ่ือใหความรูกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 2. เพ่ือใหความรูกลุมเปาหมาย และคณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามกิจกรรมการอนุรักษ 8 กิจกรรม 

9 ใบงาน 
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 3. เพ่ือดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจาํป 2562 

4. กลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ีดําเนนิการ 

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาตําบลหนองหอย กํานัน/ผูใหญบาน ผูนําในชุมชน 

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางในสังกัด อบต.หนองหอย หัวหนาสวนราชการ สถานศึกษาในเขต

ตําบล วัดในเขตตําบล ปราชญชาวบาน ประชาชน คณะกรรมการตามคําสั่งโครงการอนุรักษฯ และผูสนใจท่ัวไป 

5. วิธีดําเนินงาน 

 1. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ  
2. ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคโครงการฯ 
3. ดําเนินการตามใบงาน 9 ใบงาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
6.ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ 2562 

7. งบประมาณ  

 200,000 บาท 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดมีจิตสํานึกมีความรูความ

เขาใจ มีสวนรวมสนองพระราชดําริในการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน ใหมีอยูตลอดไป มิใหสูญหาย และรูจัก
การใชประโยชนจากพันธุกรรมพืช ท้ังเปนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน 

2.. ผูเขารับการอบรมมีความรูในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 3. ผูเขารับการอบรม ไดดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ 8 กิจกรรม 9 ใบงาน 
 4. เพ่ือดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2562 
9.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด อบต.หนองหอย  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ผูเขาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดมีจิตสํานึกมีความรูความเขาใจ มี

สวนรวมสนองพระราชดําริในการอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน ใหมีอยูตลอดไป มิใหสูญหาย และรูจักการใช

ประโยชนจากพันธกุรรมพืช ท้ังเปนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณยั่งยืน 

2.. ผูเขาโครงการมีความรูในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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 3. เพ่ือดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําป 2561 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548 

หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16, ขอ 17 และขอ 18 ไดใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือจัดทํา สงเสริม สนับสนุน

ทองถ่ิน สามารถพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ิน โดยคํานึงถึงเจตนารมยของประชาชนของทองถ่ินเปนหลัก และ

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าขุม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการกระจายอํานาจการ

บริหารงานจากสวนกลาง ใหสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาของประชาชนไดอยางท่ัวถึง ดังน้ันองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยไมเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชน ใน

ทองถ่ินเทาน้ันแตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย 

และในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีการเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนดวย 

เพ่ือให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16, ขอ 17 และขอ 18  องคการบริหารสวน
ตําบลน้ําขุม จึงไดจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบลข้ึน โดยไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการสงเสริมใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปจึงจําเปนตองใชเวทีประชาคม 
ในการรวบรวมโครงการท่ีเปนปญหาความเดือดรอนตามความตองการของประชาชน ภายใตประเด็นปญหา 
วิเคราะหขอมูล สถานการณและขอจํากัดของหมูบาน/ชุมชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น 
รวมท้ังขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีซ่ึงนําไปสูความเห็นพองตองกัน ลดการขัดแยง 
สงผลใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือดําเนินการตามภารกิจอันเปนอํานาจหนาท่ีให
ประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสดุ 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหประชาชนเกิดความผูกพัน รูสึกรักและมีจิตสํานึกเปนเจาของทองถ่ินของตนเอง 
2) เพ่ือใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 
ประโยชนท่ีไดรับจากการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมเสนอปญหาและความตองการของประชาชน  
ตลอดจนกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองผานกระบวนการประชาคม 
 
4. เปาหมาย 
 1) ประชาชนตําบลหนองหอย  จํานวน  15 หมูบาน 
 2) หนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติผูบริหาร 
 2. ประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวม 
 3. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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 4. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 50,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     1. นักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
     2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบานหนองหอย) 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล   รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวัง

อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก

ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ 

ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  

ท้ังดานวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต

สินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ   ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ท่ีเราไมไดเปนเจาของ 

           เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความ

เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 

เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด  หากกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง ในการดํารงชีวิต  

กลาวโดยสรุป   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําไปสูความ

พอเพียง  เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิ

วัตน  เพ่ือใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและ

กวางขวาง   ท้ังดานวัตถุ  ดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม   ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิด 
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และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลงได 

            โรงเรียนเปนสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เปนแหลงการเรียนรู   พัฒนาทางดาน

สติปญญา  ทางดานรางกาย  ทางดานอารมณ และทางดานสังคม  ในสังคมปจจุบันมีความเจริญและพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาดานจิตใจ  คุณธรรมและจรยิธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดทํา

โครงการ สงเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถ

เรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข เม่ือนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะทําใหผลการเรียนดี

ข้ึน และบรรลตุามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติท่ีวานักเรียนเปนผูท่ี   ดี   เกง   มีสุข  และ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
3. เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
4. เปาหมาย 
 ครู นักเรียนโรงเรียนบานหนองหอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนบานหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบานหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม มี    สมาธิปญญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
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      2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย 
      3. นักเรียนเรียนไดอยางมีความสุข  
      4. ชุมชนใหการยอมรับโรงเรียนมากข้ึน 
      5. นักเรียนไดปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบานตลุกช่ังโค) 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล   รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวัง

อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก

ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ 

ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  

ท้ังดานวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต

สินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ   ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ท่ีเราไมไดเปนเจาของ 

           เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความ

เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 

เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด  หากกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง ในการดํารงชีวิต  

กลาวโดยสรุป   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําไปสูความ

พอเพียง  เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิ

วัตน  เพ่ือใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและ

กวางขวาง   ท้ังดานวัตถุ  ดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม   ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิด

และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลงได 

            โรงเรียนเปนสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เปนแหลงการเรียนรู   พัฒนาทางดาน

สติปญญา  ทางดานรางกาย  ทางดานอารมณ และทางดานสังคม  ในสังคมปจจุบันมีความเจริญและพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาดานจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดทํา

โครงการ สงเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถ

เรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข เม่ือนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะทําใหผลการเรียนดี

ข้ึน และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติท่ีวานักเรียนเปนผูท่ี   ดี   เกง   มีสุข  และ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 
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3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
3. เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
4. เปาหมาย 
 ครู นักเรียนโรงเรียนบานตลุกชั่งโค 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนบานตลุกชั่งโค 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบานตลุกชั่งโค 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม มี    สมาธิปญญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย 
      3. นักเรียนเรียนไดอยางมีความสุข  
      4. ชุมชนใหการยอมรับโรงเรียนมากข้ึน 
      5. นักเรียนไดปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนบานบุเขวา) 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล   รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด 
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จากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวัง

อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะตอง

เสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก

ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต  และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ 

ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง  

ท้ังดานวัตถุ   สังคม  สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต

สินคาและบริการทุกชนิดเพ่ือเลี้ยงสังคมนั้น ๆ   ไดโดยไมตองพ่ึงพาปจจัยตางๆ ท่ีเราไมไดเปนเจาของ 

           เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความ

เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และท่ีสําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 

เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด  หากกลาวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง ในการดํารงชีวิต  

กลาวโดยสรุป   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพ่ือนําไปสูความ

พอเพียง  เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพ่ือใหกาวทันตอยุคโลกาภิ

วัตน  เพ่ือใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและ

กวางขวาง   ท้ังดานวัตถุ  ดานสังคม  ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม   ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิด

และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับตอ

การเปลี่ยนแปลงได 

            โรงเรียนเปนสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เปนแหลงการเรียนรู   พัฒนาทางดาน

สติปญญา  ทางดานรางกาย  ทางดานอารมณ และทางดานสังคม  ในสังคมปจจุบันมีความเจริญและพัฒนา

ทางดานเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาดานจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดทํา

โครงการ สงเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถ

เรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข เม่ือนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะทําใหผลการเรียนดี

ข้ึน และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาแหงชาติท่ีวานักเรียนเปนผูท่ี   ดี   เกง   มีสุข  และ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
3. เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
4. เปาหมาย 
 ครู นักเรียนโรงเรียนบานบุเขวา 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนบานบุเขวา 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบานบุเขวา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      1. นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม มี    สมาธิปญญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
      2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมาย 
      3. นกัเรียนเรียนไดอยางมีความสุข  
      4. ชุมชนใหการยอมรับโรงเรียนมากข้ึน 
      5. นักเรียนไดปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในโรงเรียน  ในครอบครัว และในชุมชน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมเยาวชนรักษส่ิงแวดลอม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกําลังเปนท่ีใหความ

สนใจของหลายฝาย เนื่องจากผลท่ีจะตามมาเกิดกับมนุษยและผลท่ีเกิดเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตในแตละวัน จึง

มีความจําเปนอยางท่ีนักเรียนและเยาวชนในตําบลหนองหอย ตองมีความตระหนักถึงปญหานี้ การจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปลูกฝงจิตสํานึกแหงการอนุรักษและพัฒนาเปนหนาท่ีของทุกคน ไมใชใครคนใดคนหนึ่ง ท่ีจะตองรวมกันรณรงค

รูจักใชอยางคุมคาและตองพยายามรักษาใหยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมท่ีอยูใกลตัว ตองมีความหลากหลาย 

จูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักในท่ีสุด 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียนเพ่ือใหนักเรียนภายในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังให

นักเรียนมีสวนรวมในการปลูกและดูแลรักษาตนไมภายในโรงเรียน เพ่ือปลูกฝงการรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
 สิ่งแวดลอม 

2.เพ่ือใหนักเรียนเขารวมและมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
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3.เพ่ือใหนักเรียนไดสํารวจพันธุไมและจัดทําปายรายละเอียดของพันธุไมแตละชนิด 

 
4. เปาหมาย 
 นักเรียน เยาวชนในตําบลหนองหอย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติผูบริหาร 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 30,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     1. นักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
     2. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม(โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ 2) 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันแนวโนมดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับต่ําลง 

พบวาเนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเขามาเผยแพรและมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของนักเรียนและมีครูบางสวน

เทานั้นท่ีปลูกฝงคุณธรรมใหกับนักเรียน รวมท้ังขาดความรวมมือกันระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน ในการ

ปลูกฝงคุณธรรมอยางตอเนื่อง ถาไมรีบแกไขนักเรียนอาจสรางปญหาใหครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได 

โดยทุกฝายตองรวมกันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมดานวินัย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริต ความกตัญูกตเวที มี

ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความเสียสละเพ่ือสวนรวม  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

รวมท้ังมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนจนเปนกิจนิสัยชีวิตประจําวัน 

โครงการนี้สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติท่ีเนนใหผูเรียนคูคุณธรรม และ

มาตรฐานการศึกษา 
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3. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.  เพ่ือลดปญหาสังคมดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว โรงเรียน  

ทองถ่ิน และชุมชน 

4. เปาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ 2 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ 2 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 4. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ 2 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
2. ปญหาสังคมลดลง  การปกครองนักเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพ 
3. โรงเรียนมีมาตรฐานดานคุณธรรมของผูเรียนตรงตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะใหแกเด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนอง
หอย 

2. หลักการและเหตุผล 
ในสังคมปจจุบันมีปญหายุงยากเกิดข้ึนจากหลายอยาง  แตเหตุผลสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาไดมาก  คือ  

การขาดหรือบกพรองในความเปนระเบียบและความสะอาดม่ันคงในความประพฤติและความคิดจิตใจของบุคคล  

องคการศาสนาทุกศาสนามีจุดมุงหมายและภารกิจในการขัดเกลาความประพฤติและจิตใจใหบุคคลถึงพรอมดวย

คุณธรรม   ซ่ึงตรงกับตอนหนึ่งของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทานแกผูนํา

ศาสนาในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร  ๒๐๐ ป 
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การสวดมนตเปนกิจกรรมท่ีสําคัญกิจกรรมหนึ่ง  เปนกุศโลบายสําคัญท่ีใชในการสรางภูมิคุมกันทางดาน

จิตใจทําใหทุกคนคิด ทําดวยเมตตา  มุงดี  มุงเจริญตอกัน  เปนการเสริมสรางคุณธรรมซ่ึงเปนท่ีตั้งของความ

สามัคคี  ท่ีทําใหเกิดความพรอมเพรียงในหมูผูนับถือศาสนา  เปนการเชื่อมโยงระหวางศาสนิกชนกับหลักธรรมคํา

สอนเขาดวยกัน  และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะนับอยูในหลักการดังกลาว

ดวยเชนกัน   บทสวดทํานองสรภัญญะเปนบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณ  ซ่ึง

เปนองคประกอบของพระรัตนตรัย  มีทวงทํานองท่ีไพเราะ   ผูรวมสวดเกิดความรูสึกซาบซ้ึงใจจากการสวด   

ไดรับความเบิกบานใจ   สงบและเปนสขุ  ซ่ึงเปนการปดก้ันมิใหประพฤติในสิ่งท่ีไมดีไมงามท้ังปวงได  สิ่งสําคัญ

ท่ีสุด  การสวดมนตอยางสมํ่าเสมอจะเกิดความรูสึกวาไดใกลชิดกับพระรัตนตรัยอยูตลอดเวลา 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเนนการพัฒนาคน  และสังคมท่ีมีคุณภาพ  

โดยท่ีรัฐบาลจะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  เนนการพัฒนาใหมีความเรียนรูและจริยธรรมเริ่มตั้งแตเด็ก

แรกเกิด  โดยใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม   ท้ังนี้  รฐับาลจะสงเสริมบทบาทของคณะ

สงฆ  วงการศาสนาเปนเครื่องมือในการกลอมเกลาจิตใจ  ยกระดับจิตใจใหละเอียดออน  ดังนั้นทางองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหอย ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ  มีหนาท่ีสนองงานหลักของสถาบันชาติ  ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  เสริมสรางศีลธรรม  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  จึงเห็นควรสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใหมี

โอกาสไดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ  เพ่ือไดใกลชิดพระรัตนตรัย   ศึกษาและนําหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนาไปกลอมเกลาจิตใจ  ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยใหเปนเยาวชนคนดีของสังคมตอไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนเห็นความสําคัญของการสวดมนตไหวพระ  อันเปนการเสริมสรางใหนักเรียนมี
สมาธิในการจําบทสวดมนต  อดทน  สงผลตอการเรียนรูของนักเรียน 

1.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสวดมนตไหวพระสําหรับนักเรียนใหถูกตองเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

1.3 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสมาธิ  ดวยการสวดมนตไหวพระเปนประจําสมํ่าเสมอ 
4. เปาหมาย 
 นักเรียน ในเขตตําบลหนองหอย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 วัดบานหนองหอย ตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติผูบริหาร 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 30,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     1.    นักเรียนท่ีเขารวมประกวดมีโอกาสใกลชิดพระรัตนตรัยดวยการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ  สรรเสริญ
พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ   และพระสังฆคุณ  กอเกิดความรูสึกซาบซ้ึงจากการสวด  ไดรับความเบิกบานใจ  
สงบและเปนสุข 
       2.    นักเรียนท่ีเขารวมประกวด  สามารถเปนแบบอยางใหกับนักเรียนผูอ่ืนได 
       3.    นักเรียนไดเรียนรูในดานศาสนพิธี  และการสวดมนตท่ีถูกตอง 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
  
2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึงมุง
สูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต      
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 
50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงปจจุบันมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,852 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใต
โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ทองถ่ินเอง ซ่ึงจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและรวมมือกันสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต โดย 



 

-31- 
 

ไดยึดถือหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผูบริหารจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอยางเห็นเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สูการ

รับรูของสาธารณชน  

4. เปาหมาย 
 1. การประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผูบริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปองกันการทุจริตและตานการทุจริต  
 2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 3. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตตอสาธารณชน 
 5. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นเปนรูปธรรม 
 2. แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ 
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญ
ตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอ
องคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมบริหารราชการในองคกร ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานบุคคล

และกิจการสภาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และ

ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผูบริหารให
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการทํางาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง และ
มอบหมายงานอยางเปนธรรม 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง  โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ผูบริหารกําหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 
 3. จัดทํามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
 4. เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอของบุคลากรในองคกร  
 5. ประกาศเผยแพรมาตรการ 
 6 กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปองกันการไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาท่ีไมเปนไปตามระเบียบ 
 3. กลไกใหเจาหนาท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการบริหารงานท่ีโปรงใส 
 4. ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของ อบต. ไมนอยกวา 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 80% 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

1. ช่ือโครงการ : กิจรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง 
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจาย
งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง รวมท้ัง
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํา
กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ 
จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ สื่อสังคม 
(Social Media)   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย และชุมชนตางๆ ภายในเขตตําบลหนองหอย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือจัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือจัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือจัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ อบต. ไดแก ทางเว็บไซต 
บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ สื่อสังคม (Social Media) เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 2 ชองทาง 
 2. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินครบทุกโครงการ  
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง 
ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ เปนเรื่องท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญ เพ่ือปองกันการใชจาย
งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพอง  รวมท้ัง
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม 
จึงไดจัดทํามาตรการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
  3. เพ่ือสรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางขององคกร 
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 4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดทําคําสั่งคณะทํางาน 
 3. ประชุมคณะทํางาน 
 4. กําหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 5. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหบุคลากรในหนวยงานและประชาชนทราบ 
 6. กํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีมาตรการปองกันและกํากับติดตามการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ และปองกันการเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง และพวกพอง 
 2. มีกลไกหรือชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจางขององคกรผาน
ชองทางการประชาสัมพันธขององคกร 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลนากระตาม มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน

ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการ 
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จัดทําบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  ในฐานะผูใหบริการก็
จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอย
เพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึง
พอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ
ตองการ อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  
 

๓. วัตถุประสงค 
 1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความ พึงพอใจ 
 2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ     
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ตอป 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในตําบลหนองหอย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตําบลนากระตามตามรูปแบบท่ีกําหนด 
 3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลนากระตามทราบ 
 4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล        
หนองหอย  จํานวน 2 เลม 
 2. ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี
เก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความ
ความโปรงใส ตรวจสอบได ประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงไดจัดทํามาตรการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ตองปฏิบัติ 
ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี 
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ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 3. จัดทําแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการปรับปรุงแผนผังกําหนด
ผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  2) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  3) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  5) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 4. ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของ
หนวยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ี และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ
ประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอยเพ่ิมข้ึน 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
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ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตองมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการ
สั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 2. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย   ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แตงตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืน
ใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

2. แจงเวียนผูรับมอบอํานาจและทุกหนวยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี เปดเผยตอ

สาธารณชน  
 4. ผูรับมอบอํานาจรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดรับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคการบริหารสวนตําบลนากระตาม  และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงานเพ่ิมมากข้ึน 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมปจจุบันมุงเนนความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแกงแยงแขงขันในทุกรูปแบบเพ่ือ
บรรลุผลตามความประสงค โดยอาจทําใหขาดการคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม อาจสงผลกระทบตอคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสํานึกของผูคนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ทําใหเกิดปญหาข้ึนอยางมากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปน
เรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคสวน รวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีจุดยืนในสังคมเปนตนแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล
หนองหอย จึงจัดใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต 
มีคุณธรรม เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้น ใหรวมมือกันในการสรางสรรคสังคมท่ีสงบสุข มี
คุณธรรม จริยธรรมเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม เพ่ือการปลุกกระแส
การสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีวา ความดี ความซ่ือสัตยสุจริตและคุณธรรม
เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคมสูความสงบสุขรมเย็นรวมกัน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดี อันเปน  
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตตําบลหนองหอย มีคานิยม 
ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตําบลหนองหอย 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 - การยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 
10 คน/ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานฯ  
 2. ประชุมคณะทํางาน 
  -กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 3. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  
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4. จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร เว็บไซต สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

5. เชิญบุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติถายทอดประสบการณ แนวคิดใหแกเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
ชุมชนตามโอกาสตางๆ ท่ีเหมาะสม 

6. จัดทําทําเนียบหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ เผยแพรตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตตําบลนากระตาม มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคา
ของการประพฤติปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการ
สงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และ
วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปน
แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหอย 
 2. เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตําบล
หนองหอย ตระหนักถึงการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 

4. เปาหมาย 
 - ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตตําบลหนองหอย 
 - ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 3. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงพายเรือบก (ประชาชน) 
 4. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 
 6. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชน จิตสาธารณะหรือเขา
รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตตําบลหนองหอย มีคานิยม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณคา
ของบุคคลท่ีเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม และมีจิตสาธารณะ  

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตอง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว 
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กินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด
ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 
และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการ
ใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทาง
หนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรม  เชิดชู
เกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจํา
ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. เปาหมาย 
 ประชาชนในตําบลหนองหอย 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบล 
 2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบท่ีนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
 3. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลท่ีไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางท่ีดีแก
สาธารณชนตอไป 
 5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองคความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ขอตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดานการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ิน และการใช
จายงบประมาณในการดําเนินกิจการตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้นการดําเนินการบริหาร
จัดการตางๆ ตองคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดประสิทธภิาพ ไมเกิดปญหาขอครหาใน
การทุจริตหรือดําเนินการไมโปรงใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิด
จากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร 
โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนว
รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือมาตรการและนําไปปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชมุหนวยงาน 

2. กําหนดขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - หามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมาใชบริการ 
 - หามปฏิบัติหนาท่ีเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติแกบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด และพวกพอง 
 - ตองปฏิบัติหนาท่ีใหบริการประชาชนดวยความเปนธรรม เสมอภาค 
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3. ประกาศใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัติ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
4. กํากับติดตามมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 5. รายงานผลตอผูบริหาร เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคเปนขอมูลในการดําเนินการปรับปรุงขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
- ขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรในการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดม่ันในประมวลจริยธรรมขององคกร 
- ลดขอรองเรียนของบุคลากรในองคกรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 

 
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาหนองหอย จึงไดมีมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน 
 
 



 

-46- 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากหนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. กําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและ
องคกรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
 2. รายงานผลการใหความรวมมือใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาหนองหอย  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการกํากับการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาหนองหอย  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทํามาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา 
ตรวจสอบได สรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายใหแกประชาชน  
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือมีกระบวนการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปนระบบ โปรงใส 

2. เพ่ือมีมาตรการกํากับติดตามการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนของ บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึงข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ  

 
4. เปาหมาย 
 มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน 

3. กําหนดมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ในข้ันตอนตางๆ ดังนี้  

 - กระบวนการข้ันตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําความผิด  

 4. กํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. เผยแพร มาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหสาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีกระบวนการกํากับการดําเนินการของเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียนกลาวหาอยางเปน
ระบบ โปรงใส 

2. ประชาชนมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน   
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 
3.1 การจัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดมี
ศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนเสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให
ครบถวน และเปนปจจุบันผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  
 2. เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 
 3. เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 
 3. เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ใหมี
ขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    
 2. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  
 3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทอํานาจหนาท่ี 
 4. จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเผยแพร
ตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ  สมํ่าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 7. จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตองเปนปจจุบนั   
 2. จํานวนชองทางการประชาสัมพันธ 
 3. จํานวนสื่อประชาสัมพันธ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได จึงไดจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือกํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว รวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน      
การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี
กําหนดไว   
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2. เพ่ือกํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 
ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน   

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ    
กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

2. กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ 
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

2. ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1 กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขาวสาร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอสาธารณชน  
- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากําลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซ้ือจัดจาง/ การคํานวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4. รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหาร
ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสด ุ      

การจัดซ้ือจัดจางตอสาธารณชน  
2. มีการเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยาง

ชัดเจน   
3. สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยปจจุบันพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เก่ียวของกับการบริหารจัดการภาครัฐ     ใน

การสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม 

ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติตลอดจนหลักการคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียม

กัน การสงเสริมและพัฒนาดานความรู ความเขาใจสาระสําคัญและแนวปฏิบัติราชการกฎหมายวาดวยขอมูล

ขาวสาร  ของราชการ จึงเปนเครื่องมือท่ีชวยสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติราชการ โดยยึด

ม่ันการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการตาม

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีของขาราชการกรมปศุสัตว ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายได

อยางถูกตอง 

3. วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ประชาชนผูสนใจ

ท่ัวไป มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

  ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตามหลักกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ

ราชการไดอยางถูกตอง 

 ๓. เพ่ือสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

 
4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติผูบริหาร 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑.ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง ประชาชนผูสนใจท่ัวไป มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  ๒. ผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีตามหลักกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการได
อยางถูกตอง 
 ๓. สรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีด ี

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยาง
กวางขวางและเทาเทียมโดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออก
ถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรูรวมกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ดวย
การจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความ
เปนอยู และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 3. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4.  เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดใหมีประชุมเวทีประชาคมในทุกหมูบาน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 หมูท่ี 1 – 1๔ ตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  
 3. สรุปขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคม เสนอตอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละหมูบาน 
 3. เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 4. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกขและเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส  จึงได
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแก
ประชาชน  รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวก
และเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบ
อยางท่ัวถึง 
 
 3. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตาม
ผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  
4. เปาหมาย 
 1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การ
ติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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 3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน 
และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยาง
ชัดเจน  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน  ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไข
ปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน  หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนา    ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีศูนยหรอืหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
 2. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 4. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ีกําหนด
ไว 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหอย จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย และรวมดําเนินการโครงการ 
รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตอไป  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 
 4. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 3. เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 4. หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 
 6. เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 
 7. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร 
และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564   
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  
 2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

3.3.2 ดาํเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม 
ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงดําเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวม
ปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได  
 3. เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
  (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผูทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด อบต.      เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน    เปนผูชวยเลขานุการ 
 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 3. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหอย หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หอยความโปรงใส ตรวจสอบได 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคา
ขององคกร รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

 3. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไม
บรรลุวัตถุประสงค 

2. เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใช
ทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชน
สูงสุดตอองคกร 

3. เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความสําเร็จของงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และใหมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
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 2. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 

4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช 
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เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน 
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึง
จะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๖. เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและ
สื่อสังคมออนไลนของหนวยงาน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ขอ 6 
ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 2. สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ 
  

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง 
โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล เพ่ือเกิดการมีสวนรวมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หอย ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการแตงตั้ง การโอน 
ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้ง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธตอสาธารณชน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหอยกอน 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล  
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบตัิตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - นําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยใหนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยขอมูลขาวสารการบริหารงานบุคคลตอ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย 
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพรขอมูลขาวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหเกิดการใช
งบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได   

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพ่ือเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตอสาธารณชน 

4. เปาหมาย 

 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ  กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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6. วิธีการดําเนินการ 
 - รวบรวมขอมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน  

ประกาศการจัดซ้ือ จัดจาง 
ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ - จัดจาง 
ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ โดยกําหนดใหมีภาคประชาชนเขา
รวมสังเกตการณ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทาง
เว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีเผยแพรขอมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง รายรับ – รายจายขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหอย ตอสาธารณชน  และมีชองทางการใหขอมูลดังกลาวแกผูรองขอ 
 2. ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการดําเนินการโครงการ การรับจายเงินของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยทําใหเกิดความโปรงใส  
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 
2556 – 2561)  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการเปดโอกาสใหประชาชน  เขารวม
สังเกตการณจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยตองจัดใหมีขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณ เพ่ือสงเสริมการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับ
การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ี
เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดซ้ือจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 2. เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวของกับการพัสดุใหแกประชาชน 
 3. เพ่ือเผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน ผานทางเว็บไซด และท่ีทํา
การองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

4. เปาหมาย 
 เผยแพรขอมูลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทุกข้ันตอนตอสาธารณชน 
 
 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนผูสังเกตการณ
ในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจาง  
 6.2 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปและผูเขารวมสังเกตการณเก่ียวของกับพัสดุ เม่ือมี
การจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและผูเขารวมสังเกตการณตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี 
และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 
 3. ประกาศรายงานผลการดําเนินการโครงการท่ีสําคัญทุกข้ันตอนใหประชาชนทราบ ผานทางเว็บไซด 
และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และไมเกิดปญหาการทุจริตการจัดซ้ือจัดจาง
ในองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ใหมีความพรอมใน
องคความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2. กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหอย 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 
4.3 .2 ส งเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นให มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บัติงานของฝายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของ
สภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอย
และถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนา
องคกร  
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูใน
ขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 
1 ครั้ง  
 3. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ผลลัพธ 
1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และ

สามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตองไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย สามารถนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏบิตัิงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๗0 - 
 

4. การเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวก
พองดีกวาสวนรวม  การยกยองเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผูมีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง  และยัง
มองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไปท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคา หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยาก
เขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหาบางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหา
ผลประโยชน  ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต  เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน 
รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 
 2. สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลหนองหอย 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรู เก่ียวกับตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ
ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ  บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  
เว็บไซตของหนวยงาน 
 2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงาน 
 3. สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหอย   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน อยางนอย 3 แหง 
 2. มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความม่ันคงของประเทศ  
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง  สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริต รวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยจึงไดจัดทํากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต เพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และ
สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป  
 
 3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง  

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตตําบลหนองหอย  

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตตําบลหนองหอย  
 2. กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตตําบลหนองหอย  
 3. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 5. หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
 2. เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


