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คํานําคํานํา  
  

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ือง 
ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานในภาครัฐ  
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศได
อยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอมๆกัน โดยการปลูกฝง
ความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืนๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควร 
และมีคุณคา น้ัน  

 

 ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่  2 มกราคม พ.ศ.2563  
ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560–2564 ) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงาน
และใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
4 ป( พ.ศ.2561–2564 ) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุด
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใหมีผลบังคับใชตอเน่ืองครอบคลุมในปงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

  เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง ไดดําเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3/ว 2927 ลงวันที่  
7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ซักซอมความเขาใจการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตภายใตยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งน้ีหวังเปนอยางย่ิงวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จะเปนเครื่องมือสําคัญประการหน่ึง  
ในการขับเคลื่อนเจตจํานงและนโยบายการบริหารงานดวยความสุจริต เพ่ือเปนการกํากับดูแลองคกรที่ดีตอไป 
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สวนท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1. การวิเคราะหความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองคกร  
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง           
มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทาง
ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก     

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตทีเ่กิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ    

จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 

สาเหตแุละปจจัยที่นาํไปสูการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรปุเปนประเดน็ได ดงันี ้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ทําให
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากย่ิงขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลาน้ี 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังน้ันจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพ่ือให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

/5) การไดรับ… 
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5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหน่ึงที่ทํา
ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปนพิเศษ
ถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

 2. หลักการและเหตุผล  
           

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถิ่นอยาง
ย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุด
พบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ  
ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
   แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง สาเหตุ
ที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคม 
ที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติ 
ที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  
จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ  
ขาดความเขมแข็ง 

/ปจจุบัน… 
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ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 
พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม 
ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดาน
ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด   ไทยทั้งชาติตานทุจริต”  
มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน  
ไมใช ตําแหนงหนาที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  
6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 4 ป  (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

3. วัตถุประสงคของการจัดทาํแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ
ฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง รวมถึงประชาชนในตําบล 
 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี (Good Governance)  

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)  
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง 
 
 
 
 

/4. เปาหมาย... 
 



 
-4- 

 

4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทาํแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางรวมถึง
ประชาชนในตําบล มีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance)  มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5) องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 2 
แผนปฏบิตักิารปองกนัการทจุริต (พ.ศ.2561–2565) 

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรางสังคมที่ 
ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ ใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่น 
        - โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
        - โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกผูนํา
ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง  
        - มาตรการ สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล  
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 
        - กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอน
ใหกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงาน 

จางขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

 
 

 
- 
 
 

50,000.- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 

50,000.- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

50,000.- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

 
- 
 
 

50,000.- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 

50,000.- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
    
    
       



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตาน
การทุจริต 
        - มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต” 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ 
        - กิจกรรมสงเสริมการสรางแรงจูงใจผูชาํระภาษี 
มีจิตสํานึกในการชําระภาษี 
        - โครงการรณรงคและอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
ใหม 
        - โครงการประชาอาสาปลกูปาเฉลิมพระเกียรติ 
        
 - กิจกรรมฝกอบรม/รณรงค ประชาสัมพันธ สงเสริม
การลดภาวะโลกรอน ประหยัดพลังงานแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
        - โครงการสนับสนุนและสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        - โครงการสงเสริมการฝกอาชีพ 
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ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

1.3.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความ
ซ่ือสัตยสุจริต 
        - โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน 
 
1.3.3 สรางจิตสํานึกและตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
        - โครงการเยาชนวัยใสใสใจธรรมะ  

 
 

40,000 
 
 

20,000 

 
 

40,000 
 
 

20,000 
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20,000 

 
 

40,000 
 
 

20,000 
 

 
 

40,000 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตามมิติที่ 1 
          8  โครงการ 
          3 กิจกรรม 
          2 มาตรการ 

285,000 255,000 255,000 255,000 
 

255,000 
 
 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- - - - - ไมใชงบประมาณ 
 

 2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1  สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลให
เปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงต้ัง 
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
        - มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
        - มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
        - กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
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ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.2.2  สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  กฎเกณฑที่เก่ียวของ
อยางเครงครัด 
        - กิจกรรม  “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
        - กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
        - กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
        - โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจดัซ้ือ– 
จัดจาง 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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- 
 
- 
 
- 
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- 
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- 
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- 
 
- 

 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

  2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
        - กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
        - โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
        - กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
        - มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 
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ไมใชงบประมาณ 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอํานาจหนาที่        
ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี 

2.3.1 จัดทําแผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลา ดําเนินการ 
บริการประชาชน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบ
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         - กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
         - โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการ
สั่ง การอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
        -  มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต      
สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
        -  มาตรการมอบอํานาจของนายก อบต. 
        -  มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก 
อบต. ปลดั อบต. และหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
- 
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- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- 
- 
 
 
 
 
 
- 
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ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการกาประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่
ประจกัษ  
 
 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
        - กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการ 
พนักงานผูมีความซ่ือสตัย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2. ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถ่ิน 
        - กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.4.3. ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        - กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

2.5.1.ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรใน
องคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบานเมืองที่ดี 
 

        - มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
        - กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง”  
 

2.5.2. มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ
จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน       
 

        - กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง 
        - มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
        - มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน”   
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ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.5.3. ดําเนินการใหมีเจาทีท่ี่รับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
        - มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางวาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
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ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 

  
รวมภารกิจตามมิติที่ 2 

          3   โครงการ 
          13 กิจกรรม 
          10 มาตรการ 

- - - - 
 
- 

 

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

3.1.1.จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
        - โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซตรายปและ
คาธรรมเนียมชื่ออโมเมนเนมรายป เว็ปไซต ของอบต. 
หนองนาง 
         - กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง” 
        - โครงการใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและ
ประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
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ไมใชงบประมาณ 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  3.1.2.มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบรกิารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได 
        - กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของอบต.หนองนาง 
และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลงั” 
  

3.1.3. มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน                             
        - โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานขององคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น 
        - โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําประชาคม
หมูบาน 
        - กิจกรรมการดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกข
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.2.2.มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถ
รองเรียน/รองทุกไดโดยสะดวก 
        - โครงการอบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน 
3.2.3. มีรายงานหรือแจงเปนหลายลักษณอักษรให
ประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลาและผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 
         - กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

 
 

10,000 
 
 

 
- 

 
 

10,000 
 
 

 
- 

 
 

10,000 
 
 

 
- 

 
 

10,000 
 
 

 
- 

 
 

10,000 
 
 
 
- 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหาร กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
        - มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
        - กิจกรรมประชมุประชาคมหมูบาน 
        - กิจกรรมการสงเสริมการจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2. ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดหาพัสดุ 
        - มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
3.3.3.ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        - กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

 
 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 

 
- 
 
 
 
- 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

   
รวมภารกิจตามมิติที่ 3 

          5   โครงการ 
          7   กิจกรรม 
          2   มาตรการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะ 
กรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.1.1.มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ
ควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
        - โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน  
        - โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2.มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
        - กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 

 4.2 การสนับสนุนให 
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

4.2.1.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ 
แตงต้ัง โอน ยาย ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
        - มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
4.2.2.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
        - กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
4.2.3.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 
กํากับดูแลจัดหาพัสดุ 
        - กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 
 
 
 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 ป ๒๕65 

หมายเหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 

4.3.1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหมีความรู ความเขาใจการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
        - กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น 
4.3.2.สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ
ไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด 
        - กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไมใชงบประมาณ 

 4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

4.4.1.สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
        - มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
        - มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 
4.4.2.บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
        - กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 
 

ไมใชงบประมาณ 

  
รวมภารกิจตามมิติที่ 3 

          2   โครงการ 
          6   กิจกรรม 
          3   มาตรการ 

- - - - - 

 

 
รวมทั้ง 4 มิต ิ

          18   โครงการ 
          29   กจิกรรม 
          17   มาตรการ 

375,000 345,000 345,000 345,000 345,000 

 



 
 



-16- 
 

สวนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสรางสงัคมทีไ่มทนตอการทจุริต 
 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนกัแกบคุลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบรหิาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏบิตัริาชการตามอํานาจหนาทีใ่หบงัเกดิประโยชนสขุ
แกประชาชนในทองถ่ิน 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

2. หลกัการและเหตผุล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกทั้งสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบ่ันทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง  
ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวา
การที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดน้ัน ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาค
สวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง 
พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไป 
ในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย 
ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  
และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศ
ไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายใน
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมา 
ภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ 
จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ  
เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 
 ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม  
และจริยธรรม 
 2. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก 
ผูนําทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จทั้งดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรน้ันๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ทั้ งน้ี ขึ้ นอยูกับ บุคลากรที่ มี คุณภาพสู ง มีความรูความสามารถ มีทั กษะตางๆ ในการปฏิ บั ติงาน  
มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใด ๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทน้ันๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ  
ไรอุดมการณ  ไมมีทักษะหรือประสบการณที่จําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรน้ันๆ ดอยพัฒนาหรือ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว 
ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เปนตัวช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่และบทบาทแหงตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต   มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางานดวยความทุมเท 
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน  ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือ
รักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนา
มากยิ่งขึ้น มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  จึงไดจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกผูนําทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ขึ้น เพ่ือเปนการสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดทั้ง
ประชาชนทั่วไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน  
ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมอืงตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 
2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

ในการจัดซื้อจัดจาง 
2.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปช่ันใหกับขาราชการและพนักงาน

จาง 
2.4 เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี

คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
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4. เปาหมาย     

ประกอบดวย  
1. พนักงานสวนตําบล    
2. พนักงานจาง       

 

5. วิธีการดาํเนินการ 
จัดฝกอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลาการฝกอบรม 
5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 

 

7. ผูรับผดิชอบโครงการ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

8. สถานทีด่ําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  

 

9. ผลทีค่าดวาจะไดรบั 
9.1 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ที่บัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความโปรงใส 
9.2 ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ในการ

จัดซื้อจัดจาง 
9.3 ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปช่ัน ตอประเทศชาติและ

ประชาชน  
9.4 ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ที่ไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี

คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

10 . การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลหนองนางจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบ 
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โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหง 
การกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดหนองคาย   
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองคการ บริหารสวนตําบลและพนักงานจาง กําหนดให
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน 
สวนตนและไมมีประโยชนทับซอน, ทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง, มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากน้ี          
สํานักงาน ก.พ. ได กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  
และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
แสวงหา ประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการ  
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน 
องคการ บริหารสวนตําบลหนองนางไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ 
บริหารสวนตําบลหนองนาง” ขึ้น เพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล  

3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ บุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ  
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ 
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ  
ตอสังคมตามลําดับ  
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3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปาหมาย/ผลผลติ  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง  
5. พื้นทีด่าํเนนิการ  

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
6. วิธดีําเนนิการ  

1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปดเผยเปน
การทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ ขอมูลขาวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความ โปรงใสของหนวยงานของ
รัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (8)  
7. ระยะเวลาดําเนนิการ  

5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5)  
8. งบประมาณดาํเนินการ  

ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรบัผดิชอบ  

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ  

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง ปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-22- 
 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ 
มีผลประโยชนทับซอน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทบัซอนใหกบัพนกังานสวนตาํบลและพนกังานจางขององคการ
บรหิารสวนตําบลหนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาที่ละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึง
ผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงต้ังพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ 
ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทที่ตน
มีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกเจาหนาที่ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลหนองนาง  เพ่ือใหพนักงาน 
ทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมให
เกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการ
บรหิารสวนตําบลหนองนาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไมยุงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
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1.2  การสรางจิตสํานกึและความตระหนกัแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจรติ” 

2. หลกัการและเหตผุล 
ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่

แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว  
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป
ที่ผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิง ในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนที่หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะ
เขาใจสาเหตุและปจจัยที่นําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ  
ที่นําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่
เก่ียวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการ
บริหารที่ดอยพัฒนา 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  จึงไดจัดทํามาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตาน
การทุจริต” ขึ้น เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ
ขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบใน
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบ
ตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ดําเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561–2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการตอตานการทุจริต 
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1.2.2. สรางจิตสํานึกและความตระหนกัในการรกัษาประโยชนสาธารณะ  
 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมการสรางแรงจูงใจผูชาํระภาษีมีจิตสาํนกึในการชาํระภาษ ี
 

2. หลกัการและเหตผุล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒       
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี โดยการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอํานวยความสะดวกตอบสนองความตองการและจูงใจใหประชาชนมีสวนในการปฏิบัติหนาที่ตาม
กระบวนงานที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือลดเวลาและขั้นตอนในการติดตอราชการ  
และเปนการสรางความประทับใจใหกับประชาชนผูเขารับการบริการจากภาครัฐ เปนการจูงใจใหประชาชนมีสวน
รวมกับภาคราชการมากขึ้น และไดรับแจงการซักซอมแนวทางปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติในการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ซึ่งอยูในความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแนวทางขางตน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทํา
กิจกรรมสงเสริมการสรางแรงจูงใจผูชําระภาษีมีจิตสํานึกในการชําระภาษี ขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค                         
๓.๑ เพ่ือใหบรกิารจัดเก็บภาษีเปนไปโดยความรวดเร็ว  ครบถวนและเปนธรรม 
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธจูงใจและสรางความเขาใจกับประชาชนใหรับรูความเท็จจริง มสีวนรวมและเต็มใจ

ในการเสียภาษีมากขึ้น 
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการมาชําระภาษ ี

 

4. กลุมเปาหมาย                  
ประชาชนผูเสียภาษีในพ้ืนที่    

 

5. วิธีการดาํเนินการ 
   5.๑ ศึกษากระบวนการทํางานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน วามีกระบวนการในการเสียภาษีกี่ขั้นตอน ซึ่งแตละ
ขั้นตอนสามารถยืดหยุนไดมากนอยเพียงใด ใชเวลาแตละขั้นตอนและเวลารวมในการใหบริการทั้งหมดเปนเวลา
เทาไร มีใครรวมปฏิบัติงานบางรวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด 

5.๒ กําหนดมาตรการจูงใจใหประชาชนมาชําระภาษี  โดยวางแนวทางอยางเปนรูปธรรม  ดังน้ี 
   5.๒.๑ ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับประชาชนวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสียภาษีของ
ประชาชนจะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น และพัฒนาบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

5.๒.๒ ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือใหรับรูขอเท็จจริงและสรางแรงจูงใจ  ยอมรับการเสียภาษีมากขึ้น 

5.๒.๓  กําหนดใหมีการมอบวุฒิบัตรสําหรับผูเสียภาษีดีเดนหรือเมื่อชําระภาษีภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด 

5.๒.๔  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับชําระภาษี ตอนรับผูมาเสียภาษีดวยความย้ิมแยมแจมใส 
เต็มใจใหคําปรกึษาและบริการดวยความเปนกันเอง 
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5.๓  แตงต้ังคณะทํางาน  ปรับปรุงขั้นตอน และรายงานระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน  กําหนดเวลาแลวเสร็จของแตละขั้นตอน  ผูรับผิดชอบและระยะในการดําเนินงาน 

5.๔  ซักซอมการปฏิบัติหนาที่ใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและถือปฏิบัติตาม 
5.๕  ประกาศใหประชาชนทราบ 

  

6. ระยะเวลาดําเนนิการ    
 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 

 

7. สถานที่จัดกิจกรรม 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  10,000.00  บาท 
 

9. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
           กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  

10. ผลทีค่าดวาจะไดรบั                                    
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ  เต็มใจมีสวนรวมและใหความสําคัญกับการชําระภาษีทําให

สามารถจัดเก็บภาษีไดเพ่ิมขึ้นนํามาพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงคและอบรมใหความรูเกี่ยวกบัการลด คดัแยก และนําขยะมูลฝอยกลบัมาใช 
ประโยชนใหม 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
  ในปจจุบันปญหาเรื่องขยะเปนปญหาสําคัญ ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเน่ืองมาจาก
ประชากรในประเทศมีจํานวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถานประกอบการตางๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอยางเลี่ยง
ไมไดคือขยะยอมมีจํานวนมากขึ้นตามไปดวยจนกระทั่ง การกําจัดขยะไมสมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจํานวนขยะ 
จึงมีขยะที่เหลือตกคางรอการกําจัดอยางเปนจํานวนมากแมจะมีพ้ืนที่ที่จัดไว เพ่ือรองรับขยะแตก็ไมเพียงพอกับ 
ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว สรางปญหาเปนอยางมากทั้งทาง ดานทัศนวิสัยกลิ่น ความสะอาดและอาจ
กอใหเกิด ปญหาขยะลนเมืองได “ขยะ” ผูคนสวนมากละเลยและไมเห็นคุณคา ทั้งที่ขยะเหลาน้ัน หากนํามาคัดแยก
อยางถูกวิธีแลวจะ สามารถสรางประโยชนไดและยังสามารถนํากลับ มาหมุนเวียนเขากระบวนการผลิตเพ่ือนํากลับ 
มาใชใหม ไดอีกครั้ง ซึ่งเปนการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผน ดินไดเปนจํานวนมากรวมทั้งปริมาณ
ขยะ ก็จะลดจํานวนลงไดมาก ซึ่งจะสงผลดีทั้งตอสิ่งแวดลอม ตอประชากรและตอประเทศชาติตอไป ในพ้ืนที่ตําบล
หนองนาง ไดประสบปญหาดานการจัดการขยะ เชนเดียวกัน คือ พ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะไมเพียงพอเน่ืองจากปริมาณ
ขยะที่เพ่ิมมากขึ้น องคการบริหารสวนตําบลหนองนางไดตระหนักแล เล็งความสําคัญของปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น 
จึงไดจัดทําโครงการรณรงคและอบรมใหความรูเกี่ยวกับการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม 

 

3.  วัตถุประสงค                         
1. เพ่ือทําใหปริมาณขยะมูลฝอยในตําบลหนองนางลดจํานวนลง  
2. เพ่ือปลกูจิตสํานึกและใหความรูแกประชาชนในตําบลหนองนางเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะใหถกูวิธี

เปนแนวทางหน่ึงในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน  
3. เพ่ือฝกกระบวนการคิดวิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาขยะในชุมชน 

 

4. กลุมเปาหมาย                  
ประชาชนในพ้ืนที่    

 

5. วิธีการดาํเนนิการ 
 ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย  

  
6. ระยะเวลาดําเนนิการ    
 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 

   
7. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  
8. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  30,000.00 บาท 
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9. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
           สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  

10. ผลทีค่าดวาจะไดรบั                                    
1. ปริมาณของจํานวนขยะลดลง  
2. เพ่ือใหคนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ลดปรมิาณขยะคัดแยกขยะ  
3. สรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะใหแกคนในชุมชน ใหไดรบัความรู ตระหนักถึงผลกระทบของปริมาณ

ขยะที่อาจสงผลกระทบตอคนในชุมชนได  
4. คนในทองถิ่นในตําบลหนองนาง จะคัดแยกขยะถูกวิธีและเปนกิจวัตรประจําวัน  
5. แบงเบาภาระในการกําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบล  
6. ปองการการแพรกระจายของสารพิษ จากขยะมีพิษ   
7. สามารถนําขยะที่มีประโยชนไปสรางเปนมูลคาได 
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โครงการที่ 3 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาอาสาปลกูปาเฉลิมพระเกียรต ิ
 
2. หลกัการและเหตผุล 

 ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษทรัพยากรปาไม สามารถชวย
ใหธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งเปนการลดภาวะโลกรอน   

“ดินและนํ้า ลมและฟา ปาและเขา รวมกันเขา คือทรัพยสิน แผนดินแม ฝากลูกไทย รวมใจภักด์ิ รักดูแล 
เพ่ือมอบแกหลานเหลนไทย ไปช่ัวกาล” คําขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯพระราชการแกประชาชนชาวไทย ไดสะทอนเปนอยางดีถึงความเปน “นักอนุรักษ” 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระองคทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแนวแนในการอนุรักษผืนปาใหคนไทย 

อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม  
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (7) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนาที่ตองคุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ตระหนังถึงความสําคัญ เก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนและสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ซึ่ งเปนการสนองพระราบปณิ ธานของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนางจึงไดจัดทํา “โครงการประชาอาสาปลูกปาเฉลิม 
พระเกียรติ”  เพ่ืออบรมใหความรูแกประชาชนและสงเสริมการปลูกตนไมและดูแลตนไมภายในตําบลหนองนางขึ้น 
 

3.  วัตถุประสงค                         
1  เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกตนไม 
2  เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหา

สภาวะโลกรอนในพ้ืนที ่
3  เพ่ือปลูกจติสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 
4  เพ่ือเปนการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

3. กลุมเปาหมาย                  
เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่    

 

4. วิธีการดาํเนินการ 
 ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกตนไมในพ้ืนที่สาธารณะปาชุมชน  

  

5. ระยะเวลาดําเนนิการ    
 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 
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6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  20,000.- บาท 

 

8. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
           สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

9. ผลทีค่าดวาจะไดรบั                                    
1.  เยาชนและประชาชนตระหนึกเห็นถึงความสําคัญของการปลูกตนไม 
2.  เกิดกระบวนการมีสวนรวมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งบรรเทาปญหาสภาวะ

โลกรอนในพ้ืนที ่
3.  เยาวชนและประชาชนมจีิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 

  4.  เปนการสนองพระราชปณิ ธานของสมเด็จพระนางเจ าพระบรมราชิ นีนาถในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โครงการที่ 3 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรม/รณรงค ประชาสัมพนัธสงเสริมการลดภาวะโลกรอน ประหยดัพลังงานแก
เด็กเยาวชน และประชาชน 
  

2. หลกัการและเหตผุล 
ภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนปญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่มีผลกระทบเปนลูกโซตอระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั่วโลกที่สําคัญไดแก การละลายของภูเขานํ้าแข็งและ
ธารนํ้าแข็ง การเพ่ิมขึ้นของระดับนํ้าทะเลและมหาสมุทร ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเกิดพายุและ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงและบอยครั้งขึ้น ผลกระทบตาง ๆ ดังกลาวมาน้ี จะสงผลตอภูมิภาคตาง ๆ ของโลก อยางไม
เลือกเขตแดน ประเทศที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนาที่มี
ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอยกวา
ประเทศที่พัฒนาแลว  

ดวยเหตุดังกลาว ประเทศไทยซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบนิเวศ จึงจําเปนตองเตรียมพรอมและรวมกัน
ระมัดระวังการเปนสวนหน่ึงในการสรางมลภาวะที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ที่มีสวนสําคัญในการสรางการตระหนักรูแกเยาวชนและสังคม จึงควรเปนตนคิดในการรณรงคการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและอุปโภค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น และหันมาใหความสําคัญกับการรวมมือกันในการ
ลดภาวะโลกรอน ซึ่งนับวันความเร็วย่ิงเพ่ิมขึ้นใกลเขามาทุกที  

โอกาสน้ี องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรม/รณรงค ประชาสัมพันธสงเสริม
การลดภาวะโลกรอน ประหยัดพลังงานแกเด็กเยาวชน และประชาชน โดยจะดําเนินการรณรงคแกเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  
  

3.  วัตถุประสงค                         
 ๑. เพ่ือเผยแพรความรูและสรางความต่ืนตัวในการรวมมือกันเพ่ือรับมือและลดภาวะโลกรอน 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธสงเสริมการลดภาวะโลกรอน  
 

3. กลุมเปาหมาย                  
 เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่    

 

4. วิธีการดาํเนินการ 
 ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยายและรณรงคประชาสัมพันธ  

  
5. ระยะเวลาดําเนนิการ    
 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 

   

6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  15,000.-บาท 
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8. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
           สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  

9. ผลทีค่าดวาจะไดรบั                                    
๑. ชวยสรางการตระหนักรูตอผลกระทบของภาวะโลกรอนที่กําลังคุกคาม 
๒. ชวยในการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
๓. ชวยใหทุกภาคสวน เห็นความสําคัญของการรวมมือกันลดภาวะโลกรอน 
๔. ชวยเผยแพรภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ที่มีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
๕. สรางความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมูคณะ และการทํางานเปนทีม  
๖. ไดเปนสวนหน่ึงในการรวมสนับสนุนสังคมแหงฐานความรู 
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏบิตัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการที่ 1  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูพฒันาคณุภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2. หลกัการและเหตผุล 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนิน

ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินการไปในทางสายกลาง เพ่ือให
กาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอยางเปนขั้นเปนตอน  
โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่มี
ความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการขจัดความยากจน ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเปนพ้ืนฐานของ
การสรางพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหแข็งเข็ง เพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศตอไป  
          องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนและ
สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้ง
เปนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ใหมีวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปนการเปดโลกทัศนแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหนวยงานอ่ืน และสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลในการ
แกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
 
3.  วัตถุประสงค                         
     3.1  เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํา
ความรูและประสบการณที่ ไดจากการดูงานมาปรับใช กับการพัฒนาทองถิ่นของตนตามอํานาจหนาที่   
            3.2  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนที่  ไดศึกษาหาความรูและประสบการณจากสถานที่
ตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาองคกรและชุมชน              
     3.3  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ  
            3.4 เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูการพัฒนาทองถิ่นใหเปนรูปธรรม  
  

3. กลุมเปาหมาย                  
 เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่    

 

4. วิธีการดาํเนินการ 
 ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย  

  

5. ระยะเวลาดําเนนิการ    
 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 

   

6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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7. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  50,000.- บาท 
 

8. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
           สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

9. ผลทีค่าดวาจะไดรบั     
  9.1 ประชาชนมีความรู สามารถมาปรับใชกับตัวเองและพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตและมีความ
เปนอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
          9.2  สนองนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ   
          9.3  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสูการพัฒนาทองถิ่นใหเปนรูปธรรม   
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โครงการที ่2  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการฝกอาชพี 
  

2. หลกัการและเหตผุล 
ในปจจุบันหนวยงานของรัฐมีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมตางๆ ของประชาชนในรูปแบบของ

การรวมกลุม องคกร เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของกลุม องคกร เปนประโยชนตอสมาชิกและประชาชน โดยทั่วไป 
ตลอดจนผูเขารวมกลุม องคกร ทุกทาน จะไดรับความรู สงเสริมทักษะ และประสบการณ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเปนอยูใหดีขึ้น สงเสริมรายได ลดรายจาย ชวยปรับทัศนคติ เสริมสรางความรู ความรักความ
สามัคคี ภายในกลุมองคกรน้ันๆ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.๒๕62 สวนที่ ๓ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๖ องคการ
บริหารสวน ตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ 
ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังน้ี..(๖) 
สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือเปนการสงเสริมกิจกรรมการรวมกลุมของสตรีอาสา
พัฒนาตําบลหนองนาง และประชาชนทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทําโครงการฝกอาชีพขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกิดประโยชนตอการสงเสริมรายได ลดรายจายใหกับครอบครั เสริมอาชีพหลักของชุมชน  
ซึ่งผลผลิตของกลุมสามารถ สรางรายไดเสริมใหแกครอบครัว ชุมชน นอกจากน้ันยังสงเสริมใหมีกลุมมีการรวมตัวกัน
อยางเขมแข็ง และยั่งยืน สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

3.  วัตถุประสงค                         
 ๑. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมรวมกลุมของสตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองนาง และประชาชนทั่วไปตามความตองการ  
 ๒. เพ่ือสงเสรมิทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพของอาสาพัฒนาตําบลและประชาชนทั่วไป  
 ๓. เพ่ือชวยใหกลุมสตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองนาง และประชาชนทั่วไปมีอาชีพเสริมรายไดลดรายจายใหกับ
ครอบครัว  
 ๔. เพ่ือใหชุมชนมีผลิตภัณฑทีเ่ปนเอกลักษณของชุมชนพรอมเผยแพรตอไป 
  

3. กลุมเปาหมาย                  
 สตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองนาง และประชาชนในพ้ืนที่    

 

4. วิธีการดาํเนินการ 
 ดําเนินการฝกอบรมโดยการบรรยาย  

  
5. ระยะเวลาดําเนนิการ    
 5 ป (ปงบประมาณ 2561-2565) 

   

6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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7. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  50,000.- บาท 
 

8. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
           สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  

9. ผลทีค่าดวาจะไดรบั     
  ๑. สตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองนางและประชาชนทั่วไป ไดทํากิจกรรมตรงตามความตองการของกลุม  

๒. สตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองนางและประชาชนทั่วไปเกิดทักษะและประสบการณในการประกอบอาชีพ  
๓. สตรีอาสาพัฒนาตําบลหนองนางและประชาชนทั่วไป มีอาชีพเสริมรายได ลดรายจายใหกับครอบครัว  
๔. ชุมชนมีผลติภัณฑที่เปนเอกลักษณของชุมชนเพ่ือเผยแพร ในโอกาสตอไป 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนกัแกเด็กและเยาวชน        
 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสตัยสุจรติ                   

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนน้ันคนในสังคมตอง 
มีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสรางคานิยม 
ที่ถูกตองน้ีจะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับ
ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรมอยางยั่งยืน หากปลอย
ใหคานิยมที่ไมถูกตองเชนน้ีเกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสีย
ตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดจัดทําโครงการอบรมจริยธรรม
นักเรียนขึ้น  ทั้งน้ี เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะ
เปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตที่ไดผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา  
(10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคน
ไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี 
มีความซื่อสัตยสุจริต 
 3.3 เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 
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 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้น
และพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กจิกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนเขารวมโครงการ 
 5.3 ดําเนินการฝกอบรมโดยวิธีบรรยาย 
 5.5 ทําพิธีมอบวุฒิบัตร ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  จํานวน  40,000.- บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีคานิยมที่ถูกตอง มีจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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1.3.2  สรางจิตสํานึกและตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

โครงการที่ 1 
 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการเยาวชนวัยใสใสใจธรรมะ 

2. หลกัการและเหตผุล 

  ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กวาในอดีตที่ผานมา สาเหตุสวนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังสงผลถึงเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได  ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบ่ียงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทํา
ใหภูมิคุมกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะตานทานกับปญหา ตองขาดความมั่นคงจนเกิดปญหาตางๆ 
ของสังคมตามมา เชน สําหรับเด็กและเยาวชน ไดแก ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาท ปญหาการแพรระบาดของ 
ยาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ปญหาการติดเกมส สําหรับประชาชนทั่วไป ไดแกปญหาการทํางาน 
ที่ไมมีความสุข ปญหาความสามคัคีในองคกร เปนตน 

   องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวและไดเล็งเห็นวาวิธีการจะแกไข
ปญหาดังกลาวน้ัน จะตองอาศัยกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดสมาธิและ
สติปญญา โดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกปฏิบัติธรรมในกลุมเด็กและเยาวชน กลุมขาราชการและพนักงาน กลุมผูสูงอายุ
และสตรีจะชวยทําใหมีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบออมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําใหพ้ืนฐานทางจิตใจอยู
ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ยอมสงผลใหเด็กและเยาวชนเปนคนดี และสามารถแกปญหาสังคมไดและทําให
ประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทําโครงการเยาวชนวัยใสใสใจธรรมะขึ้น เพ่ือฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยคาดหวังใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีคุณธรรมนําความรู 
อยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

3.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
       2. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาใหเยาวชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานเกิดทกัษะในการทํางานอยาง 
มีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
      3. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ สตรี ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

4. กลุมเปาหมาย  
 เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 

5. วิธีดาํเนนิการ 
จัดอบรมใหความรู 

6. ระยะเวลาในการดําเนนิการ 
ปงบประมาณ 2561 – 2565 

7. งบประมาณ 
ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  20,000.-บาท 
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8. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. สถานทีด่าํเนนิการ 
  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      1.  เพ่ือสงเสรมิใหเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 
       2.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนและประชาชน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางาน
อยางมีความสขุ พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
      3.  เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาใหประชาชนทั่วไป ผูสูงอายุ สตรี ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

11.  การประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมของเยาวชน ประชาชนที่เขารวมโครงการ 
 2.  สอบถาม/สัมภาษณจากเยาวชน ประชาชนผูเขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-42- 
 
มิตทิี่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจรติ 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทจุรติของผูบรหิาร 
   
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก 
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรม
แตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงในการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความย่ังยืนรัฐจะตอง
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปน
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

ทั้งน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ไดสรางความขม
ขื่นใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต  
ของคนทํางานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่น 
อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวา  
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แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรฐั ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
กอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตอไป  
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธดีําเนนิการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ 
 6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรบัผดิชอบ  
 สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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10. ตังชี้วัด/ผลลพัธ 
 10.1 ผลผลติ 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทจุริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
  - มแีผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลพัธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
  - ลดขอรองเรยีนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏบิตัริาชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบรหิารงานบคุคลใหเปนไปตามหลักคณุธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตาํแหนง/เงนิเดอืน และมอบหมายงาน 

 

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลกัการและเหตผุล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนบุคลากร 
ที่มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปนรูปธรรมชัดเจนและมี
มาตรการในการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2556 
มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีน้ัน ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 1 มาตรการ 

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
6. วิธดีําเนนิการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรบัผดิชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลพัธ 
 10.1 ผลผลติ 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลพัธ 
  - ลดขอรองเรยีนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอยกวา 
90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมตํ่ากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาที่ได 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต ปลัด และหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง 
ที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน
ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  
ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจหรือ
มอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง ซึ่งเปนอุปสรรค
อยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ  
การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ขึ้น  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
นางจํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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โครงการที ่3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน  
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการใชดุลพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนที่มาของ
กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 
 พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธดีําเนนิการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กนัยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรบัผดิชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตวัชี้วัด/ผลลพัธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจัดหาพสัดุ การใชประโยชนใน
ทรพัยสินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏบิตัใิหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑทีเ่กี่ยวของอยาง
เครงครดั 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เกี่ยวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ต้ังไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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10. ตวัชี้วัด/ผลลพัธ 
 10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

โครงการที่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน การที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ–จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
ที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนวยงานราชการ เปนตน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจางได 
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 2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดนดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ย่ืนคําขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ติดตามความคืบหนา และแจงผลการ
ดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที่
เช่ือมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน  
และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน การจัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการที่
ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ  
ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ  ใหไดมาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า,  
ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ
สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ดานการสงเสริมการทองเที่ยว
,ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ 
ไมเลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมกีารทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่  และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล และในการ
ปฏิบัติหนาที่น้ันตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาอบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสารธารณะ
ใหแกประชาชนในพ้ืนที่ น้ัน องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปน้ัน 
ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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 เพ่ือใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีน้ัน จะตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัด แจงให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถิ่น ลูกจาง
และพนักงานจาง อีกทั้งเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความ 
พึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการน้ีขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ  
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน  
1 ครั้ง ตอป 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบที่กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหนองนางทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 
 
 



-58- 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
หนองนาง จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมตํ่ากวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง 
ที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย  
ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ มักจะประสบปญหาดานการ
อํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเน่ืองมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่ง
เจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการ
ใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรม 
ที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข 
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก 
และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดมุงเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลา 
ที่เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน–หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาที่ อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานที่ใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให ไมนอยวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่  
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยประชาชนในพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวได
วาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ 
ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใช 
โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถิ่นกําหนด 
เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือ
วาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความ
ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสย่ิงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ  
 6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 
 6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานที่ใหบริการ 
 6.4 จัดใหมีสถานที่สําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผูพิการ 
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7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
   

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏบิตังิาน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลกัเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับ
ฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเน่ืองทุกปน้ัน 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมตํ่ากวาปที่ผานมา องคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ  
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลหนองนาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากย่ิงขึ้น 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการ
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตําบลหนองนาง ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลหนองนาง และผูที่มาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
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 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนญุาต สั่งการ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏบิตัิราชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน  
ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให
การบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการ
บรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตาม 
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหาร ปลัดอบต. หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงต้ัง มอบหมาย คณะผูบริหาร  
ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สวนราชการทุกสวน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ.2562 ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง 
มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ตางๆ เกิดขึ้นได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัดอบต. ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายก ใหรองนายก  ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และหัวหนา
สวนราชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่
มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน 
ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  
ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ
เน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่ง
การ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการ
ใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงาน 
มีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ  
การมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัดอบต.  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ   
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรตขิาราชการ พนักงานผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูมีความซื่อสตัย สุจรติ มีคณุธรรมจริยธรรม 

2. หลกัการและเหตผุล 
ปญหาสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติบานเมือง ไมวาในดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมถาวิเคราะหลง

ไปจะพบวาสวนหน่ึงมีผลสืบเน่ืองมาจากการทุจริต ซึ่งบ่ันทอนเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติเสื่อมโทรมทั้ง 
ในสวนของอุดมการณ คุณธรรม และจริยธรรม ขาดแบบอยางที่ดีงาม  มีการแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือพวก
พองอยางเปนขบวนการ และเพ่ิมความสลับซับซอน สถานการณเขาสูวิกฤต หากปลอยใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น
อยางตอเน่ืองโดยขาดการปองกันและแกไขแลว การสูญสิ้นชาติยอมเกิดขึ้นได  ฉะน้ัน จึงเปนภาระหนาที่ของคนไทย   
ทุกคนที่จะตองรวมมือกันปองกันการทุจริตใหหมดสิ้นไป เพ่ือดํารงไวซึ่งความเปนชาติไทย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  ไดเห็นถึงความสําคัญเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่เปนตัวอยางของความ
ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งเปนการสรางขวัญ กําลังใจผูที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริตใหคงไวซึ่งคุณงาม
ความดี และสรางความรวมมือระหวางกันที่จะสรรสรางคนดีใหขยายและคงอยูในสังคมเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  
มีคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางยิ่งขึ้น 
 

4. เปาหมาย 
 ขาราชการ พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.4.2  ยกยองเชดิชเูกียรตทิี่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน
และองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ต้ังใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูที่ไดรับการคัดเลือกระดับ
หมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปน
แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป 
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางย่ิงขึ้น 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชดิชเูกียรตปิระชาชนผูปฏบิตัติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรง
เนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะ
ของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมาก
ขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการ
บริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึง 
ที่นาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใช
สารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภค 
ในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถ
ขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
   

 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพี ยงเริ่มจากการดําเนิน ชี วิตในครัว เรือน เป นลํ า ดับแรก จึ งได ร วมกับศูนยบริการและถ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองนาง  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่สามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม
ราบไดอีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให
สอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู 
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางย่ังยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนํา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร  
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานทีด่ําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. วิธดีําเนนิการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศนูยบริการฯ ประจําตําบลหนองนาง 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565)  

7. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรบัผดิชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลพัธ 
 10.1 เกษตรกรที่ผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบล  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรอืรบัแจงหรือตรวจสอบพบการทุจรติ 
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ด ี

โครงการที ่1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏบิตัริาชการ” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปน
สิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการ 
มีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงาน
ก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
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8. งบประมาณดําเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงการที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาํขอตกลงการปฏบิตัริาชการขององคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตก
ลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ 
ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง กับปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง และหัวหนาสํานักปลัด/ผู อํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป  
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง  เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางาน
ไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี    พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวช้ีวัดที่กําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดบัคะแนนที่ไดรบั 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกบัหนวยตรวจสอบที่ไดดาํเนนิการตามอํานาจหนาทีเ่พื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การปฏบิตัริาชการขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เน่ืองจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
สวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป  
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ช้ีแจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว  
แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด 
เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เพ่ือความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
 

โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกบัหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท
ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด
ไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)  
เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธดีําเนนิการ 
 ใหความรวมมอืกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาท ิ
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดาํเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงตัง้ผูรบัผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามา 
มีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืน 
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางขึ้น  
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงต้ังเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง  ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง 
 
2.5.3  ดําเนินการใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนนิการเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียน กรณมีีบคุคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาทีข่ององคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง วาทจุริตและปฏบิตัิราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมา 
ภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ 
มิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบ
ชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิให
เจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตําบล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย 
มิชอบ 
 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูให
ขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทาํงานของเจาหนาที ่
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มิตทิี่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางทีเ่ปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏบิตัิราชการตามอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทกุขั้นตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทาํคาบรกิารพืน้ที่เว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมชื่อโมเมนเนม 
รายปเว็ปไซต ของ อบต.หนองนาง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมีเจตนารมณ 
ใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง   
จึงไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว เพ่ือที่ประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ
และหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง  
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบยีบจัดตัง้ศนูยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตาํบลหนองนาง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ี
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ขึ้น 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังน้ี 
  3.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองนางวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2561 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 



-85- 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารที่ครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

โครงการทีท่ี่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนกังานสวนตําบลและประชาชนทั่วไปเรือ่ง พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาที่ใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติอยู
หลายประการ เชน หนาที่ดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามที่กฎหมายกําหนดในการจัดหา
ขอมูลขาวสารใหประชาชนที่ขอเปนการเฉพาะราย หนาที่ตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการทราบ  
เหตุผลที่หนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาที่ที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยปราศจาก
ความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
28 ธันวาคม พ.ศ.2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบ 
ราคารวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมทั้งการนําเรื่อง
ความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมิน
ประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถิ่นทุกแหง 

การที่ผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความ
เปนจริง รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมี
รัฐบาลที่บริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมากย่ิงขึ้น 
 ดังน้ัน เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีความรู ความเขาใจ 
และปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนใน
ตําบลหนองนาง ไดรูถึงสิทธิของตน  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทํา  “โครงการใหความรูแก
พนักงานสวนตําบลและประชาชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540” 
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2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองนางและประชาชนทั่วไป    
มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  สามารถปฏิบัติหนาที่
ตามพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนทั่วไปในตําบลหนองนาง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540    

 

3. กลุมเปาหมาย                  
        พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง และประชาชนทั่วไปในตําบลหนองนาง    

  

4. วิธีการดาํเนินการ 
 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลาดําเนนิการ     
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 

  
6. สถานที่จัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  
7. งบประมาณดาํเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน  20,000.- บาท 
 

8. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
                     สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
  

9. ผลทีค่าดวาจะไดรบั                                    
 9.1    พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  และประชาชนทั่วไปในตําบล
หนองนาง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง สามารถปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตําบลหนองนาง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงนิ การคลงั พัสดุ และทรพัยสินขององคการ
บรหิารสวนตําบลหนองนาง และการรบัเรือ่งรองเรียนเกีย่วกบัการเงนิการคลัง” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความ
เขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 
 ประชาชนภายในตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการปฏบิตัริาชการทีเ่ปนประโยชนกบัการ 
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํวารสารประชาสัมพนัธการดาํเนินงานขององคกร 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงาน
ผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจได
งายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเปนเรื่องที่ตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเช่ือถือ และนาสนใจ
ใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของ
กิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะน้ันการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและ
มีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับ
สภาวการณน้ันๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให
ประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาที่ อยางโปรงใส
และยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําป   

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลติสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 30,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองนางเปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ   โครงการอบรมสงเสริมใหความรูเกี่ยวกบัการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินแบบบรูณาการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
   องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบ
ในการทํ างบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพ่ิม เติม  โดยอาศัยอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ขอ 7 (1) 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพ่ือจางแนว
ทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
 ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถิ่น โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
หมูบาน ชุมชน ใหมากที่สุด อีกทั้งเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนไดสนองตอบ
ปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ําซอนในการ
จัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ หนวยงานที่เก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพ่ือให
เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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 องคการบริการสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทํา “โครงการอบรมสงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ”  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับทราบ ความตองการสภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง 
  2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง นําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ภายใตการบริหารงาน 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอนกระบวนการ 
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 

4. เปาหมาย 
๑.  คณะผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง   
2.  ผูนําชุมชน  
3.  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนที่ 
 5.  เจาหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่   

  
5. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565   
  
6. วิธีการดาํเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจดัลําดับ 
    ความสําคญัและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิ่น 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

 ไมมีการใชงบประมาณ 
 

8. สถานทีด่ําเนินการ 
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 

9. ผูรบัผดิชอบโครงการ 
- สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมทั้งแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญและนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง 
  2. องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  สามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ภายใตการบริหารงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล 

3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 
11. การตดิตามและประเมินผล 
 1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ 60   
  2. แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล   

โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การดาํเนินงานศูนยรบัเรือ่งราวรองทกุขขององคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว  
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางกับประชาชน
ในพ้ืนที่ 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสีย
ที่เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ต้ังแตเวลา 08.30 น.–16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังน้ี 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 042-014474 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรยีน/รองทกุขไดโดยสะดวก 

 ตัวอยางที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองคการบรหิารสวนตําบลหนองนางเคลื่อนทีพ่บประชาชน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายให
มีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังน้ัน  เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการใหบริการในเชิงรุก  
จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองนางเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน
ดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแก
ประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุดรวมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมขึ้น 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
กับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ออกไปใหบริการแกประชาชน
หมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนที่ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลหนองนาง   

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการแกประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนางทั้งหมด 
 4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย   
 4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนที่   
 5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
 6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
 7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลหนองนางเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน   
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ซึ่งไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง อยางทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
โดยมีเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนางรวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลกัษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทกุข ไดทราบถึงการไดรบั
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดาํเนินการเกีย่วกบัเรื่องรองเรียน/รองทกุข 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิใหผูรองเรียน/รองทกุขรบัทราบ 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การแตงต้ังเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง  
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2565 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลดั  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3.3.1 ดาํเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทาํแผนพฒันา การจัดทาํงบประมาณ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทาํแผนพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและ
โครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองนางขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี
สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนา 
ที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส 
และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบาน  

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่คอนขางใหม
และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการ
มีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลหนองนางจึงไดจัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมูบาน ขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการ
มีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได 
เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณอีกทางหน่ึงดวย 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที ่
 5.2 แตงต้ังคณะทํางาน 
 5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนนิการ 
 5 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2565) 

7. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและสนบัสนนุการจัดทาํแผนชมุชน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถิ่นเปน
สําคัญ  จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในชุมชน สรางแผนชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง  
ดังความหมายของแผนแมบทชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากร
และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุก 
ภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบมนองความตองการของชุมชน ในปจจุบัน
และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2565)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียมความรวมมือกัน
ของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได 
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3.3.2 ดาํเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพสัด ุ

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม)  
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม)  ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน  
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลน่ันคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 10 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนอง
นาง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
ในหลาย ๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการ
เปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจ
การจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดาํเนนิการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ดาํเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏบิตังิาน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏบิตัริาชการขององคการบรหิารสวนตําบลหนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง   
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง มีการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหอบต.มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอบต. 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
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 6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง 
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
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มิตทิี่ 4 การเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทาํและรายงานการจัดทาํระบบควบคุมภายในใหผูกาํกบัดแูล 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด  
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ 
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 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
  

โครงการที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผู กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการตดิตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาํเนนิการใหมีการจัดทาํแผนการปรบัปรุงหรือ
บรหิารความเสี่ยง และรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรุงควบคุมภายในใหผูกาํกบัดแูล 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ  
โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทาง
ราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน  
จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปน
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วามีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม 
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล  
ทั้งน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนด
ขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ระยะเวลา 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่วางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนบัสนนุใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏบิตั ิหรือการบรหิารราชการตามชองทางที่
สามารถดาํเนนิการได 

4.2.1 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบรหิารงานบคุคล เกี่ยวกบัการบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนกังาน ลกูจาง 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากบั ดแูลการบรหิารงานบุคคลเกี่ยวกบั
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงต้ังการ
โอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงต้ังองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงต้ัง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง 
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 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล  (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงต้ังองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอน
วันที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง รับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองนาง 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/ 
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ 
ที่ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จะออกคําสั่ง
แตงต้ังไดตองไมกอนวันที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด  
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง  ไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 
 - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมลูการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
 

4.2.2 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการบรหิารงบประมาณ การรบั-จายเงิน 
การหาประโยชนจากทรพัยสินของทางราชการ 
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจาย และการใชประโยชน
ทรพัยสินขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองนาง 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไป
ดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต 
สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย  
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ  
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองนางทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
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4.2.3 สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กาํกบั ดูแลการจัดหาพัสด ุ

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซือ้จัดจางจากตวัแทนชุมชน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมสีวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดง
ความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 
สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากขึ้น 
เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองนาง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มิไดกําหนดใหมีการแตงต้ังใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวน
ตําบลหนองนาง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง 
โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
4.3.1 สงเสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏบิตัหินาทีใ่ห

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชกิสภาทองถ่ิน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง
ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น 
ใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 10 คน 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  และหนวยงานที่จัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา  
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 
 10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 10 ราย ไดรับการฝกอบรม  
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4.3.2 สงเสรมิสมาชกิสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของฝายบรหิารตาม
กระบวนการ และวิธกีารที่กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 ตัวอยางที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏบิตังิานของสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่มาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาทและตองทําหนาที่ของตน
อยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวน
รวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นในเรื่องตางๆ  
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุล 
ในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ 
มีสวนรวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง จํานวน 10 คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงต้ัง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ผลลพัธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง เปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ดี 
 

4.4 เสริมพลงัการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบรูณาการทกุภาคสวนเพื่อตอตานการทจุรติ 
4.4.1 สงเสรมิใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจรติ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรปัชนัโดยภาคประชาชน 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ

พวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ผลผลติ 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชัน 
ในตําบล  

โครงการที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพฒันาเครอืขายดานการปองกนัการทจุริต 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ.2562 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช
วิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งน้ี  
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการ
สรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง ภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังน้ัน การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
พัฒนาใหเจริญกาวหนาไดน้ัน จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการน้ี การมี
เครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองนางในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา  
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 
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4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ตําบลหนองนางเขามามีสวน
รวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงต้ังตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลหนองนาง 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงต้ังมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองนาง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองนางกับบุคคล องคกร  
สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 
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4.4.2 บูรณาการทกุภาคสวนเพื่อตอตานการทจุรติ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตดิปายประชาสมัพนัธกรณพีบเหน็การทุจรติ 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อน
ตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหา
การทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลหนองนาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ตําบลหนองนาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองนาง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 
 



องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองนาง
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