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ส่วนที่ 1 

 
 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตแุละปัจจัยที่นาํไปสูก่ารทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสามารถสรปุเปน็ประเดน็ได้ ดงันี ้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 

 



 

 
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ

ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง  
  
 
 



 

 
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน

การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          
เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 
 
 



 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เปา้หมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชนข์องการจัดทาํแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 



 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุริต  
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง  
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จํ า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (3) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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20,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
       
     สํานัก 
     ปลัด 

 1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการนํ้าคือชีวิต:ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ 
2) โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
4) โครงการรักน้ํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน 
5) โครงการส่งเสริมชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 

30,000 
 
 

50,000 
 

 
50,000 

 
20,000 

 
40,000 

 
 

30,000 
 
 

50,000 
 

 
50,000 

 
20,000 

 
40,000 

 

30,000 
 
 

50,000 
 

 
50,000 

 
20,000 

 
40,000 

 

     
 
 
 
      สํานัก 
     ปลัด 
 
 
 
 
 

 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการเข้าค่ายอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชน 
2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
อบต.หนองสรวง   
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 

50,000 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 
- 
 
 
 
 

 
สํานักงานปลัด 
 
กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 

 

มิติที่ 1 รวม 12 โครงการ/กิจกรรม 260,000 260,000 260,000  



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรม “ ประกาศเจตจํานง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
อบต.หนองสรวง”  

- - - สํานักปลัด 

 2.2 มาตรการสร้าง     
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม  
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  
– จัดจ้าง 
2.2.3(1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพ่ือเกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.2.3(2)กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

- งานบุคคล 
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

-  ทกุส่วน  
ราชการ 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.2 (3) มาตรการ 
มอบอํานาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2.3.2 (4) มาตรการการออก

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  สํานักปลัด 
 
 



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
คํา ส่ั งมอบหมายของนายก
องค์การบ ริหาร ส่วนตําบล 
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1  กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

    
 
 
   สํานกัปลัด 

 2.5 มาตรการจัดการ   
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
อบต.หนองสรวง 
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล  
การปฏิบัติราชการของ  
อบต.หนองสรวง 
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.2 (3) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน”                           
2.5.3 (1) มาตรการ 
“ดําเนินการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้า 
ที่ของ อบต.หนองสรวง ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สํานัก 
  ปลัด 

 รวม 22  โครงการ/กิจกรรม - - -  
3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ีเป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
ของ อบต.หนองสรวง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง ” 
 
 
 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 

 
 
 

    สํานัก 
  ปลัด 

- สํานักปลัด



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการ
รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง”                   
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
3.1.3 (2) โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

5,000 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

5,000 

 
 

- 
          
 
 
 
 
- 
 
 

5,000 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน 
3.2.1 (2) มาตรการ 
การดําเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ 
3.2.2 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
3.2.2 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
3.2.2 (3) มาตรการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณตามจุด
ต่างๆ ของหมู่บ้านตามที่ได้รับ
การร้องขอ 
3.2.2.(4) มาตรการเข้า
ตรวจสอบส่ิงสาธารณ 
ประโยชน์ ถนน ฝายกักเก็บน้ํา 
ฝายน้ําล้น คันคลองชํารุด เพ่ือ
ซ่อมแซมใช้การได้อย่าง
ทันท่วงที  
3.2.3 การดําเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- สํานักปลัด 
 

- สํานักปลัด 
 

   
   - สป./   
สาธารณสุข 
    
 

- สํานักปลัด 
 

 
 
 
 

 
     กองช่าง 

 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.1 (2) มาตรการ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประชาคมจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3.3.2 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด

- กองคลัง



 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
หนองสรวง 
3.3.3  มาตรการแต่งต้ัง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับงานจ้าง 

 
- 

 
- 

 
- 

มิติที่ 3 รวม 19  โครงการ/กิจกรรม 65,000 65,000 65,000  
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี ประจําปีงบประมาณ 
2562-2564 
4.1.1 (2) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของ อบต. 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
   สํานกัปลัด 

 4.2 การสนับสนุนให้   
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ 

4.2.1  กิจกรรมการประกาศ
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.2  โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
4.2.3 กิจกรรมนําประชาชน
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นบางคณะ 
4.2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เก่ียวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้าย 

- 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 
- 

- 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 
- 

- 
 
 

50,000 
 

10,000 
 
 
- 

 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1  โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
4.3.2  กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

20,000 
 
 
 

- 

20,000 
 
 
 

- 

20,000 
 
 
 

- 

 
 
 

สํานักปลัด 

 4.4 เสริมสร้างพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การ ทุจริต 

4.4.1   กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

- - - สํานักปลัด 

มิติที่ 4 รวม 11  โครงการ/กิจกรรม 80,000 80,000 80,000  

 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
 

มิตทิี่ 1 การสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1   การสรา้งจิตสาํนกึและความตระหนกัแกบ่คุลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการการเมืองฝา่ยสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    1.1.1 สรา้งจิตสํานกึและความตระหนกัในการปฏบิตัิราชการตามอํานาจหน้าทีใ่หบ้งัเกดิ
ประโยชน์สขุแกป่ระชาชนในท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
2. หลกัการและเหตผุล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปช่ันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดน้ัน 
ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งน้ี กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
น้ัน ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐน้ัน ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้  (Accountability)  หลักความมีประสิท ธิภาพ  (Efficiency)  และหลักการมีส่ วนร่ วม 
(Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเคร่ืองมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

 

 

 



 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

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



 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทํา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง   
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 



 

 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเคร่ืองไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

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

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝกึอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา และพนกังานองคก์าร 
    บรหิารส่วนตาํบลหนองสรวง   
2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง      ลงวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2558   ซึ่ง
หัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและ
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม 
ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่าง
ต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชน
ก็จะได้รับความเช่ือมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรน้ันๆ 
 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. 
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกัน
การทุจริต และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
ดังกล่าวน้ีขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 



 

 3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาตํ่ากว่าร้อยละ 70  
 ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เกิดจิตสํานึกที่ดีใน
การต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

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

1.1.2  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏบิตังิานตามประมวลจริยธรรมขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล
หนองสรวง ” 
2. หลกัการและเหตผุล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง  พ.ศ. 2558  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  



 

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง   ลงวันที่   1  ตุลาคม  2558  กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มี
จิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่
มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากน้ี 
สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ   พลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  
 
 



 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 

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

1.1.3  สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรมใหค้วามรู้ เรื่อง ผลประโยชนท์บัซ้อนใหก้บัพนกังานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
            ขององค์การบรหิารส่วนตาํบลหนองสรวง 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลบัตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้า
ไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ



 

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่   เพ่ือให้
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีจิตสํานึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเร่ืองความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

 



 

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัแกป่ระชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการคา่ยอาสาเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม  

2. หลกัการและเหตผุล 

พ้ืนที่ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เป็นพ้ืนที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ภูกระแต ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีการไปใช้ประโยชน์จากผืนป่าทั้ง
สองแหล่ง ทั้งน้ีปัจจุบันพ้ืนที่ป่าได้มีการบุกรุกและเข้าใช้ประโยชน์แบบไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาป่าเสื่อม
โทรม ป่าถูกทําลาย เมื่อถึงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ําป่าไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือน และพ้ืนที่เกษตรกรรมของ
ประชาชน เน่ืองจากไม่มีป่าไม้ชะลอความรุนแรงของน้ําป่า ทั้งน้ีเยาวชนในพ้ืนที่เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหน่ึงที่จะมี
ส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้ ดังน้ัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง จึง
ดําเนินค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ป่าไม้เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่

เยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง 
       2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนที่ป่าอย่างย่ังยืน 
      2.3 เพ่ือสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

4. เปา้หมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
จํานวน 100 คน 
5. วิธดีําเนนิการ 

1. จัดทําโครงการเพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติ 
2.  ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
3.  แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้นําชุมชน 
4. ดําเนินการตามแผนงานโครงการ 

6.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 – 2564  

7.   หน่วยงานผู้รบัผดิชอบโครงการ 
สํานักปลัด ตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 

8.  งบประมาณ 
 50,000  บาท  

9.  ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
มีเครือข่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม ครบทุกโรงเรียน 
 

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



 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการรักน้ํา รกัป่า รกัษาแผ่นดนิ 

2. หลกัการและเหตผุล  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าเน่ืองในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เห็นชอบให้
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้คนในชาติ           
ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่
ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเองในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้าและป่า รวมท้ังเป็นการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ในระยะยาว องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวงจึงได้จัดทําโครงการ “รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิก อบต. มีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อย่างน้อย คนละ 1 ต้น 
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. เปา้หมาย 
    ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้  

5. วิธดีําเนนิการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติ 
2.  เตรียมพันธ์ุกล้าไม้เพ่ือใช้ในการปลูก  
3.  เตรียมสถานที่และพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
4.  จัดทําหนังสือแจ้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ และพนักงาน สังกัด องค์การ   
     บริหารส่วนตําบลหนองสรวงทราบ 
5.  ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้   

6.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
7.   หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

8.  งบประมาณ 
   20,000  บาท  

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ประชาชนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด๗พระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ ต้นนํ้าลําธาร และทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสานต่อปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 



 

2. มีพ้ืนที่สีเขียวภายในตําบลเพ่ิมขึ้น 
3. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมการอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2.  หลกัการและเหตผุล 
เน่ืองด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่มีนํ้าสําหรับการอุปโภค - บริโภคในช่วง            

ฤดูแล้ง ปัญหาไฟป่าคุกคาม ส่วนฤดูฝนก็จะประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล นํ้าท่วม เป็น
ต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น มีสาเหตุสําคัญมาจากการตัดไม้ทําลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน               
การขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรรุกล้ําเข้าไปในพ้ืนที่ป่า การจุดไฟเผาป่า ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกหน่วยงานต้อง
ร่วมมือกันแก้ไข  ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวงในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการ อยู่ร่วมกันของชุมชนและป่า เพ่ือร่วมมือกันในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่ร่วมกับชุมชนสืบไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมรักษาป่าไม้ 
2. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงพ้ืนที่ป่าลักษณะป่าไม้ / พรรณไม้ ในเขตตําบลหนองสรวง  

 

4.  เป้าหมาย 
   ประชาชนใน อบต.หนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

5.  วิธีดาํเนนิการ 
 - จัดทําโครงการเพ่ือรับการพิจารณาอนุมัติ 
 - ดําเนินการประสานงานผู้นําชุมชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  

6.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
7.    หน่วยงานผู้รบัผดิชอบโครงการ 

- สํานักปลัด  อบต.หนองสรวง อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
8.  งบประมาณ  
         -  50,000  บาท  

9.  ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 - ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

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



 

1. ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” 
และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังน้ัน โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากน้ัน ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงจัดทําโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
เพ่ืออบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหน่ึงใน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลหนองสรวง 
 3.2  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลหนองสรวง 
 3.3  สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4  สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลหนองสรวง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2  จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาชีพเสริมให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3  ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4  ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 40,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  



 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจอบรมอาชีพเสริม 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

1.3  การสร้างจิตสํานกึและความตระหนกัแกเ่ด็กและเยาวชน 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน 

2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   
 เน่ืองด้วยสังคมในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่งย่ัวยวนใจชวนให้
หลงใหล ทําให้คนสมัยน้ีอยากลอง อยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากทําและอยากเป็น โดยไม่คํานึงถึงเร่ืองความ
ปลอดภัยของตนเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใคร่ครวญให้ดี ในการตัดสินใจที่กระทําอะไรลงไป ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดในปัจจุบันเกิดจาก การขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสงคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหายาเสพติดให้โทษ ได้
กลายเป็นปัญหาสังคมและประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะกระทําตัวให้เป็นตัวอย่างบอกทางเดินที่รู้จักโทษของสิ่งเหล่าน้ี และเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในใจ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ จัดให้มีค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด เพ่ือปลูกฝังทางด้านจิตใจ โดยให้มีความคิดอาศัยธรรมะขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้น
ธรรมะท่ีจะต้องใช้ในชีวิตประจําวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรมและความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  
3.  วัตถุประสงค์   
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
 ๒.  เพ่ือให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คณุธรรมและความสามัคค ี
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือนักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.  เพ่ือให้นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ
      จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 ๕.  เพ่ือให้นักเรียน นําเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ 
4.  เป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง   

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1  จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2  ประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3  ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4   แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้นําชุมชน 
 5.5   สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 



 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 ค่ายอบรมตามท่ีกําหนดในโครงการ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000  บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์  
 ๒.  นักเรียน มรีะเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามคัคี 
 ๓.  นักเรียน หา่งไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.  นักเรียน มกีารเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ      
      จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 ๕.  นักเรียน นําเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ 
 

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลหนองสรวง  
           (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืนน้ันคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ น้ัน 



 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลหนองสรวง  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม      
มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง    
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ
ใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ 



 

 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 

********************************************** 
มิตทิี่  2  การบรหิารราชการเพื่อป้องกนัการทุจรติ 
 2.1  แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุรติของผูบ้รหิาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม  “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี     
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหน่ึง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ย่ังยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งน้ี ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานอง
เดียวกันน้ีก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กร



 

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ  
 4.2  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธดีําเนนิการ 
 6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3  จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5  จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผดิชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 ผลผลติ 
  - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  



 

  - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลพัธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

 2.2 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 
 2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคลใหเ้ปน็ไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลกัการและเหตผุล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง  เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ 
จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีน้ัน ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2545   ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม   
พ.ศ.2545  
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารสว่นตําบล 
 3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 



 

 3.3  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นตําบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เปา้หมาย/ผลผลติ 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

6. วิธดีําเนนิการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2545 
 6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4  ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
 6.5  สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผดิชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตังชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1 ผลผลติ 
  -  มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลพัธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบล ไมน้่อย
 กว่า 90 % 

 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล มคีวามพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ตํ่ากว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

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

 
 



 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารสว่นตําบล  ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบล  

และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตําบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล   พ.ศ. 2537   หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล น้ัน มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537   ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าที่ในการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล   และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนตําบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ที่ได้รับแต่งต้ังในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้   และกําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อํานาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบิหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 



 

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้รององค์การ
บริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
   มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

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

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ



 

พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.
2545    ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

4. เปา้หมาย/ผลผลติ 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง พนักงานครู อบต.และลกูจ้างตามภารกิจ 

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารสว่นตําบลหนองสรวง   

6. วิธดีําเนนิการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจํา   โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ  และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล  เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจํา 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พนักงานครู และลูกจ้างประจํา  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2545  ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.
2545 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  
 



 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผดิชอบ  
 งานบุคคล   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

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

2.2.2   สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพสัดุ การใชป้ระโยชน์ใน
ทรพัย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏบิตัใิห้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
เครง่ครดั 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทํา
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เก่ียวข้อง 
 3.2  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ต้ังไว้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้อง 
 10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

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

1.   กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหาพสัด”ุ 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2  จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 



 

 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

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

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

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

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทํา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ัน การที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองสรวง ที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ . 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ . 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  หนังสือ  ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง   



 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

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

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ย่ืน
คําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  ติดตามความ



 

คืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู ้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด  การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกส่วนราชการ 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายนํ้า, ด้านนํ้าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

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

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองทุกปีน้ัน 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็น
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลหนองสรวง   
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ทําให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

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

 



 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกาน้ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังน้ันงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ 
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  และผู้ที่มาติดต่อราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 



 

  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5   มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดีย่ิงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได้ 

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

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพือ่ลดข้ันตอนการปฏบิตัิราชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรน้ัน ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 



 

 ดังน้ัน การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

**************************************** 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้ การท่ีนายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบล  จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของ



 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้รององค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบล   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 

*********************************** 
1. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังน้ัน จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรององค์การบริหารส่วนตําบล   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบล   มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

******************************** 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล น้ัน มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างย่ิงต่อการ
ให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการ
กระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ



 

ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ที่กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  59  
กําหนดให้นายองค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  และมาตรา  60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  อํานาจหน้าที่ในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการการณ์แทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งต้ังให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด 
ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลใน
ระหว่างรักษาราชการแทนด้วย อํานาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ
คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่ง หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน ไม่ได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์กรบริหารส่วนตําบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลปฏิบัติราชการแทนให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
   ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 
 



 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

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

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษม์รดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สังคมได้รับรู้ 



 

 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางย่ิงขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังน้ี 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักรสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 1,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

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

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดท้ราบ หรอืรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏบิตัริาชการ” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่



 

เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

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

 

 



 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาํข้อตกลงการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนอง
สรวง” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  กับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทํา
ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่
กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



 

5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่กําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดบัคะแนนที่ได้รบั 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เย่ียม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

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

 



 

2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบที่ไดด้าํเนนิการตามอํานาจหน้าทีเ่พื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 
2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เน่ืองจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ยังให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วง
ไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้
ผู้ ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2  เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดําเนนิการ 
 ทุกสํานัก/กอง   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 
 



 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธดีําเนนิการ 
 ให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองสรวง   จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

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

2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ย่ืนคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง  รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวงขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 
 6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง   ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อบต.หนอง
สรวง  ตามคู่มือดําเนินการเร่ืองร้องเรียนของอบต.หนองสรวง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนนิการเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรียน กรณมีีบคุคลภายนอกหรือประชาชน
กลา่วหาเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง ว่าทุจรติและปฏบิตัิราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง  จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ



 

ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 

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



 

มิตทิี่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางทีเ่ปน็การอํานวยความสะดวกแกป่ระชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอํานาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินไดท้กุขั้นตอน 
 3.1.1 จัดใหมี้ศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลหนองสรวง ให้มี
ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง จึงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ขอ้เท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จํานวน 1 แห่ง 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง ) 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 
 6.4  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 

 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 

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

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง  ขึ้น 
 2.  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จําหน่าย   จ่ายแจก รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 3.  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังน้ี 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 
     จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรอง
สําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   จํานวน 1 ฉบับ 



 

 4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน  1  ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560  เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ณ สํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

***************************************** 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน



 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากย่ิงขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ   จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 ดังน้ัน เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง    มีความโปร่งใสในการทํางานมาก
ย่ิงขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทํางานและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จํานวน 60  คน 
 (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 50 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

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



 

3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรข่้อมูลข่าวสารที่สาํคญัและหลากหลาย” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท 
ขึ้นไป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

***************************************** 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงนิ การคลงั พัสดุ และทรพัย์สินของ  
อบต. และการรบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการเงินการคลัง” 
2. หลกัการและเหตผุล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลหนองสรวง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ตําบลหนองสรวง 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 
 

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

3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการทีเ่ปน็ประโยชน์กบัการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วน
ตําบลหนองสรวง” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของ อบต.หนองสรวง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
 3.3  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่ 



 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 

- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

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

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพนัธ ์
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเป็นเร่ืองที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล   จึง
จําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ันๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไร
บ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมี
ผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 



 

 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล  และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4  จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 4.5  จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 4.6  จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 4.7  จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 4.8  จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 4.9  จัดทําของที่ระลึก 
 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.13  จัดทํา spot 
 4.14  เสียงตามสาย 
 4.15  อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 
 
 
 



 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ซึ่ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง เป็น
ตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  และมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

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

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 
1.  ชื่อโครงการ  :   โครงการประชาคมหมู่บา้น 

2. หลกัการและเหตผุล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
สําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด   
และเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546   กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล   มีหน้าที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมท้ังการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ 
อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหนองสรวง  การจัดทํางบประมาณ   การจัดซื้อจัด
จ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปร
สําคัญในการพัฒนาที่ย่ังยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และนําข้อมูลจากการทํา
เวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง  จึงได้จัดทําโครงการประชาคมหมู่บ้าน ขึ้น   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   
ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตําบลต่อไป  นอกจากน้ี   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง    ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงาน
ด้านต่าง ๆ  คือ  ส่วนการคลังได้ให้บริการรับชําระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และกองช่างให้บริการเก่ียวกับ
งานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจนําบุตรหลานเข้าเรียนช้ันอนุบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตลอดจนร่วมซักถามปัญหา
เก่ียวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือการบริหารจัดการเป็นไปตามแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 



 

 ๒.๒  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒.๓  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 ๒.๔  เพ่ือให้บรกิารรับสมัครเด็กเล็กนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบล     
หนองสรวง 
 ๒.๕  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  แล้วนํามาปรับใช้ให้
การบริหารงานเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ตามกฎหมายการกระจายอํานาจที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลพึงกระทําได้ 
 2.6 เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้นําองค์กรประชาชน  เช่น  กํานัน  ผูใ้หญบ้่าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรกํานัน  ผู้นําชุมชน  แพทย์
ประจําตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  กลุม่อาชีพต่าง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป                                                 
๔.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน  ของทุกปี  
๕.  สถานทีด่าํเนนิการ 
 หมู่  ๑  -  9  ตําบลหนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
๖.  แนวทางการดําเนนิงาน 
 ๖.๑  ประชาสมัพันธ์โครงการฯ 
 ๖.๒  ช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน  วิธีการข้ันตอนการจัดทําแผนชุมชน 
 ๖.๓  รับจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 ๖.๔  ประชาสมัพันธ์หลักเกณฑ์เง่ือนไขการรับสมัครเด็กเล็กที่จะเข้ารับการพัฒนาการที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 6.5  ประชาสมัพันธ์ข้อบัญญติัตําบลหนองสรวง 
 ๖.6  จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ตามแผนกําหนดการออกประชาคมท่ีวางไว้ 
๗.  งบประมาณ 
 20,000  บาท  
๘.   หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
 1. งานนโยบายและแผน  สํานักปลัด  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

๙.  ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้บั 
 ๙.๑  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการออก
ให้บริการจัดเก็บภาษี  การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 ๙.๒   ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 ๙.๓  เป็นการสร้างทัศนคติทีดี่ระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 
 9.4  ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
 9.5  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเกษตรตําบลในการบริการงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยี 
 

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



 

1. ชื่อโครงการ : การดาํเนินงานศูนย์รบัเรือ่งราวร้องทกุข์องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง   
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3  นําเร่ืองเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จําเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 – 973037  ทางโทรสารหมายเลข 044 -973037 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

6.5 ทางเฟสบุ๊ค 
6.6 ทางตู้รับร้องเรียน 
 



 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง    
  9.2  สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3  แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

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

3.2.2   มีช่องทางใหป้ระชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทกุข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตเุดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 สํานักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง เป็นส่วนงานท่ีมี
อํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
เหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง สํานักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีหน้าที่เร่ง
ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2  เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3  เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองสรวง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในสํานักงานปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
 5.3  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 5.4  ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณา  
สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
 5.5  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 



 

 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 6)ร้องเรียนผ่านตู้ 7)ย่ืน
โดยตรง 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
 9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเร่ืองที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

******************************************** 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรงิใหผู้้ร้องเรียน/ร้องทกุข์รบัทราบ 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งต้ังเจา้หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 



 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

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

3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.3.1 ดาํเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนพฒันา การจัดทาํงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทาํแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตาํบล
หนองสรวง  

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. 
มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง กําหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง    



 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  บางตําแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงจึง
ต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง  และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต  
 

******************************* 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมและสนบัสนนุการจดัทาํแผนชุมชน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสําคัญ   จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”  การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเง่ือนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 



 

 

4. เป้าหมาย 
 จํานวน  9  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1  ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3  ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 5.4  ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 

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

 3.3.2  ดําเนนิการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือนําผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต่อไป 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบล    
หนองสรวง  มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 



 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
 6.4 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435     
ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนตําบล/อบต.)  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าสํานักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ปี
ละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงทราบ เพ่ือนําผล
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   



 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มอบหมาย 
 6.5  ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6  การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6.7  การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
 6.8  จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง  พร้อมตัวช้ีวัด 
 6.9  การติดตามและประเมินผล 
 6.10  การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

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

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวิธกีาร
บรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ีขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/
หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 
 
 



 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง   หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองสรวง   มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

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

มิตทิี่ 4 การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองสว่น
 ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 
        กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายในให้ผูก้าํกบัดแูล 
 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ



 

กฎหมายที่ กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง   เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   



 

 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
 

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
หนองสรวง  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็น
ประจําทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง   
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกขององค์การบริหารส่วนตําบล    
หนองสรวง  ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามกําหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

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

4.1.2 มีการตดิตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาํเนนิการให้มีการจัดทาํแผนการปรบัปรุง
หรือบรหิารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุงควบคุมภายในใหผู้ก้ํากบั
ดแูล 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานน้ันๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้
กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ขึ้น 
 
 



 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเคร่ืองมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดีย่ิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 



 

 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

*********************************************** 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบรหิารสว่นตาํบลหนองสรวง   
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. 2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล   ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ
ดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
สรวง  (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



 

 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   นําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

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

4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตั ิหรือการบรหิารราชการตาม
ช่องทางทีส่ามารถดาํเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบรหิารงบประมาณ การรบั-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประกาศผลการใช้จ่ายเงินใหป้ระชาชนได้รบัทราบ 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่



 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุก
สามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

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

4.2.2  ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการจัดหาพัสด ุ
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่



 

ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเง่ือนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งต้ังให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากน้ีอาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ตามที่โครงการกําหนดจัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการนาํประชาชนเขา้ร่วมเปน็คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง (เป็นบางคณะ) 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลxxxจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วน



 

ร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เ พ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกคร้ัง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
10. ผลลัพธ์  
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 



 

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

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3.1 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภาทอ้งถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏบิตัหินา้ที่

ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งไดก้ําหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบยีบ กฎหมายท้องถ่ิน ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่าน้ัน หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เก่ียวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  งานนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
หนองสรวง  จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 

 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จํานวน  22  คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสรวง  เข้ารับการอบรม 
 6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4  ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 – 2564   

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา    103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

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

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร



 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาท
และต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เก่ียวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเร่ือง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จํานวน 18  คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน 2 คน 
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน  20   คน 
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน 1  ศูนย์ รวม 6 คน 
 -  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองสรวง  
    จํานวน  4  คน    
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   
 



 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

************************************************** 
4.4 เสริมพลงัการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบรูณาการทกุภาคส่วนเพื่อต่อตา้น

การทจุรติ 
4.4.1 บรูณาการทกุภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทจุรติ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพนัธ์กรณพีบเหน็การทุจรติ 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ตําบลหนองสรวง  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6  ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 



 

 
  
 

 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหนองสรวง 
เรื่อง  ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารปอ้งกันการทุจรติ (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองสรวง 
---------------------- 

   ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช.00๐๔/ว๐๐93 ลงวันที่  12  มีนาคม 25๖๐  เรื่อง 
การจัดทําแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไ ด้ทํา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เสนอการบูรณาการเคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment)  และดัชนีวัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และ
ขอให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564 )  
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 -2564) ขึ้น 

   องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.
2562 -2564)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสรวง  ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 -2564)  ต่อไป             

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
    ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖1  
 
      
 

                  ( นายจิรัฐฎ์  แนมขุนทด )  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 

ที่   52 / ๒๕61 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    

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

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล    

   เพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ.๒๕62-๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสรวง เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ.  
๒๕62-๒๕๖4  ประกอบด้วย 

 ๑. ปลัดองค์การบริการส่วนตําบลหนองสรวง   ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบริการส่วนตําบลหนองสรวง   กรรมการ 

   3. หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.     กรรมการ 
 4. ผู้อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
 5. ผู้อํานวยการกองช่าง      กรรมการ 
 6. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง  ศึกษาข้อมูล นํามากําหนดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  พ.ศ.๒๕62-๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อไป 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ.๒๕62-๒๕๖4  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวงประกอบด้วย 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   ประธานกรรมการ 
 ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   กรรมการ 
 ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   กรรมการ  

4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง   กรรมการ 
 5. หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.     กรรมการ 
 6. เจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการ 
  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 

     /… ให้คณะกรรมการ 



 

-๒- 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดําเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการประเมินติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕62-๒๕๖4   กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนอ่ืนๆ  ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับเร่ืองการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
พ.ศ.๒๕62-๒๕๖4  และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง
ทราบต่อไป 

             ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 7  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕61  

 

 

                                                          (ลงช่ือ)                   

        (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสรวง 
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