
4 
 

สวนที่ 1  
*************************************************************************************************************** 
 

        บทนํา 
              
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร  
 

 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง           มี
วัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ี
อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและ
การปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก

     การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  จึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี

 
 



5 
 
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรือ้รังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมิน
การทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 
2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร
และประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับ
ท่ี  101  จาก  168  ประเทศ   ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย  เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยู
ในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอย
ถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสราง
สังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน   โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง    
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการ
ทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตหรือกลาวได
วาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความ
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รวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถ
ทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 
2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ   โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

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

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564)    เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 

 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 1)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน    
      ทองถ่ิน 
 2)  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง   
      ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง รวมถึงประชาชนในตําบล 

3)  เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเปนไปตามหลักบริหารกิจการ    
     บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
5) เ พ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           

      ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
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4. เปาหมาย 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
     รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิด 
     ประโยชนสุขแกประชาชน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
     จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของขาราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
     หนองแวง  ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5) องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
     และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
รวมถึงประชาชนในตําบล   มีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณใน
การตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลกูฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง สามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 
 5) องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 

     สวนที่  2  
*************************************************************************************************************** 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสราง
สังคมที่ไมทน
ตอการทุจริต 

๑ . ๑  ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุ ค ล า ก ร ท้ั ง
ข า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ า ย
บริหาร ขาราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝายสภาทอง ถ่ิน 
และฝ ายประจํ า
ข อ ง อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถ่ิน 

1.1.1 สรางจิตสํานึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ใหบังเกิด
ป ร ะ โ ย ช น สุ ข แ ก
ประชาชนในทองถ่ิน 
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 สรางจิตสํานึก
และความตระหนักใน
ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม
ประมวลจริยธรรม 
(1) โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนั ก ง านส ว นตํ าบ ล 
และพนักงานจางของ  
อบต.หนองแวง 
1.1.3 สรางจิตสํานึก
และความตระหนักที่จะ
ไมกระทําการอันเปน
ก า ร ขั ด กั น แ ห ง
ผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนซับซอน 
(1) กิจกรรมใหความรู
เ ร่ืองผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรของ 
อบต.หนองแวง 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 1 .2  ก า ร ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1.2.2 สรางจิตสาํนึก 
และความตระหนักใน 
การรักษาประโยชน
สาธารณะ 
 

     

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 
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   (1) กิจกรรมปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ  
อบต.หนองแวง 
(2) โครงการปลูกปา  
หญาแฝก   
1.2.3 สรางจิตสํานึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการสงเสริม
อาชีพใหกับกลุมสตรี 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

20,000 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

20,000 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

20,000 

0 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

20,000 

 

 1.3  การสร า ง
จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนัก
แ ก เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

1.3.3 สรางจิตสํานึก
และความตระหนักใหมี
จิตสาธารณะ 
(1) โครงการสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบูชา วันสําคัญ
ของโลก 
(2)  โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
(3 )  โครงกา รอบรม
เยาวชนรวมใจตานภัย
ยาเสพติด 

 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

 
 
 

5,000 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

มิติที่  1 รวม 
2  กิจกรรม 
7  โครงการ 

115,000 115,000 115,000 115,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2.การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2 . 1  แ ส ด ง
เ จ ต จํ า น ง ท า ง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

0 0 0 0  

 2.2  มาตรการ
ส ร า ง ค ว า ม
โปร ง ใส ในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใส
ในการบริหารงานบุคคล
ใหเปนไปตามหลักคุณ 
ธรรม  ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแตงตั้ง  โยกยาย 
โอน  เลื่อนตําแหนง/ 
เงินเดือน  และการมอบ 
หมายงาน 
(1) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
และหัวหนาสวน
ราชการ 
(3) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 

 

  2.2.2 สรางความโปรงใส
ในการบริหารการเงิน  
งบประมาณ  การจัดหา
พัสดุ  การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ  
โดยยึดถือและปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  กฎเกณฑที่
เก่ียวของอยางเครงครัด 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (1) กิจกรรม  “ควบคุม
การเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 
(2) โครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อ - จัดจาง 
2.2.3 สรางความโปรง 
ใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน  เพื่อใหเกิด 
ความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทดัเทียม 
กันและโดยไมเลือก 
ปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัด 
บริการสาธารณะและ 
การบริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัด 
เทียมกันและโดยไมเลือก 
ปฏิบัต ิ
(2) โครงการจางสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

20,000 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

20,000 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

20,000 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 

 2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินจิ
และใชอํานาจ
หนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

2.3.1 มีการจัดทาํ
แผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการดาํเนินการ
เก่ียวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เก่ียวของ  เปดเผย  ณ   
ที่ทําการ  และในระบบ
เครือขายสารสนเทศของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (2) โครงการลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัต ิ
ราชการ 

0 0 0 0  

  2.3.2 มีการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต  
อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการ
อ่ืนใดของผูมีอํานาจใน
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(1) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายก อบต. 
(2) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ  
นายก อบต., ปลดั อบต. 
และหัวหนาสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 

 

 2.4  การเชิดชู
เ กี ย ร ติ แ ก
หนวยงาน/บุคคล
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติ
ต น ใ ห เ ป น ที่
ประจักษ 

2.4.2 ใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
ของทองถ่ิน 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 

 2.5  มาตรการ
จัดการในกรณ ี
ไดทราบ  หรือ 
รั บ แ จ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1 ดาํเนินการใหมี
ขอตกลงระหวางบุคลากร
ในองคกรไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย  
สุจริต  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และการ
บริหารราชการกิจการ
บานเมืองที่ด ี
(1) มาตรการ  “จัดทํา 
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (2) กิจกรรม  “การจัด 
ทําขอตกลงการปฏิบตัิ
ราชการของ  อบต. 
หนองแวง 

0 0 
 

0 0  

  2.5.2 มีการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอ 
ที่ไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
(1) กิจกรรมใหความ
รวมมือกับหนวย
ตรวจสอบที่ไดดําเนนิการ
ตามอํานาจหนาที่  เพื่อ
การตรวจสอบ  ควบคุม  
ดูแล  การปฏิบัติราชการ
ของ  อบต.หนองแวง 
(2) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน 
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ 
และองคกรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 

 

  2.5.3 ดาํเนินการใหม ี
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการใหเปนไป 
ตามกฎหมาย  กรณีมี 
เร่ืองรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “แตงตั้ง 
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ 
เร่ืองรองเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (2) มาตรการ “ดําเนนิ 
การเก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ของ อบต.
หนองแวง  วาทุจริต 
และปฏิบตัิราชการ 
ตามอํานาจหนาที ่
โดยมิชอบ” 

0 0 0 0  

มิติที่  2 รวม 
8  มาตรการ 
8  กิจกรรม 
3  โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3.การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพร ข อมู ล
ข า ว ส า ร ใ น
ช อ งทา งที่ เ ป น
การอํานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก
ประชาชนได มี
ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบั ติ ร าชการ
ต า ม อํ า น า จ
หนาที่ขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ท อ ง ถ่ิ น ไ ด ทุ ก
ข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูล
ขาวสารตามกฎหมายวา
ดวยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ 
(1)  กิจกรรม  “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางเว็ปไซตของ อบต.
หนองแวง” 
(2) กิจกรรม “การออก
ร ะ เ บี ย บ จั ด ตั้ ง ศู น ย
ข อ มู ล ข า ว ส า ร ข อ ง
องค การบ ริหารส วน
ตําบลหนองแวง” 
(3) โครงการอบรมให
ความรู  ใหความรูแก
พนักงานสวนตําบล 
ผูบริหาร  สมาชิกสภา
และประชาชนทั่ ว ไป 
เ ร่ื อง  พ .ร .บ .  ข อมู ล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
3.1.2 มีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  
การคํานวณราคากลาง  
รายงานผลการปฏิบัติ 
งาน  เปนไปตามหลัก 
เ ก ณ ฑ   วิ ธี ก า ร ที่
กฎหมาย  ระเบียบ   
ก ฎ ข อ บั ง คั บ   ที่
กํ า ห น ด ใ ห อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทอง ถ่ิน
ต อ ง เ ผ ย แ พ ร ใ ห
ประชาชนทราบ  และ
ตรวจสอบได 

 
 
 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (1 )  กิจกรรม  “การ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินของ
อบต. และการรับเร่ือง
ร อ ง เ รี ย น เ ก่ี ย ว กั บ
การเงินการคลัง” 
3 . 1 . 3   มี ก า ร ป ด
ป ระ กา ศ   เ ผ ย แพ ร
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ
การปฏิบัติ ราชการที่
เปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(1)  มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชน
เขา ถึงขอมูลข าวสาร
ของ  อบต.หนองแวง 
(2)  โครงการจัดทํา 
วารสารประชาสัมพันธ
ก า รดํ า เนิ น ง านขอ ง  
อบต.หนองแวง 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 

 

 3.2  การรับฟง
ความคิดเห็น  กา
รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเร่ือง
ร อ ง เ รียน/ร อ ง
ทุกข  ไดทราบถึง
การ ได รับ เ ร่ื อง  
ระยะเวลา  และ
ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร
เ ก่ี ย ว กั บ เ ร่ื อ ง
ร อ ง เ รียน/ร อ ง
ทุกข 

3.2.1 มีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของ
ป ระ ช า ชน   ใ น ก า ร
ดํา เนิน กิจการ  ตาม
อํ า น า จ ห น า ที่ ข อ ง
องคกรปกครองส วน
ทองถ่ิน  โดยเฉพาะการ
ดํ า เนิน กิจการที่ จะมี
ผ ลก ระทบต อค ว า ม
เปนอยู  และสุขอนามัย
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
ทองถ่ิน 
(1)  โครงการจัดเวที
ประชาคมตําบล 
(2)   กิจกรรม “การ
ดําเนินงานศูนยรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  เร่ืองราวรองทุกขของ 
อบต.หนองแวง 
3.2.2  มีชองทางให
ประชาชนในทอง ถ่ิน
สามารถรองเรียน/รอง
ทุกขไดโดยสะดวก 

(1)โครงการจัดตั้งศูนย
รับเรื่องราวรองทุกข
และศ ูนยยุติธรรม
ชุมชนตําบลหนองแวง 
3.2.3  มีรายงานหรือ
แจ ง เป น ล า ยลั กษณ
อักษรใหประชาชนผู
รองเรียน/รองทุกข  ได
ทราบถึงการไดรับเร่ือง  
ระยะเวลา  และผลการ
ดําเนินงานเก่ียวกับเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข 
(1) กิจกรรม รายงาน
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห ผู
ร อ ง เ รี ยน / ร อ งทุ ก ข
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 3.3 การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร
กิ จ ก า ร ข อ ง
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.3.1  ดําเนินการให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา  
การจัดทํางบประมาณ 
(1)  มาตรการแตงตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
องค การบ ริหารส วน
ตําบลหนองแวง 
 ( 2 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2  ดําเนินการให 
ประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 

 
 



19 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (1) มาตรการแตงตั้ ง
ตัวแทนประชาคมเขา
รวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 
3.3.3  ดําเนินการให
ประชาชนมีส วนรวม
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
( 1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนอง
แวง 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

มิติที่  3 รวม 
3  มาตรการ 
7  กิจกรรม 
4  โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.  การเสริม 
ส ร า ง แ ล ะ
ปรับปรุงกลไก
ในการตรวจ 
ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1   มีการจัด
ว า ง ระบบและ
ร า ย ง า น ก า ร
ควบ คุมภายใน  
ตามที่คณะ 
กรรมการตรวจ
เ งิ น แ ผ น ดิ น
กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและ
รายงานการจัดทําระบบ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ใ ห ผู
กํากับดูแล 
(1)   โครงการจัดทํ า
รายงานการควบ คุม
ภายในของ  อบต.หนอง
แวง 
4.1.2  มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยดําเนินการ
ใหมีการจัดทําแผนการ
ปรับป รุงหรือบ ริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
ป ฏิบั ติ ต ามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน
ใหผูกํากับดูแล 
(1)  กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของ  อบต.หนอง
แวง 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 4.2 การสนับ 
ส นุ น ใ ห ภ า ค
ประชาชนมีสวน
ร วมตรวจสอบ
การปฏิบัติห รือ
ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร  ต า ม
ช อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได 

4 .2 .1   ส ง เ ส ริม ให
ประชาชนมีส วนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
การบริหารงานบุคคล
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ร ร จุ  
แ ต ง ตั้ ง  โ อ น  ย า ย 
ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจาง 
(1)  มาตรการสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ร ร จุ
แตงตั้ง การโอน ยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  4 .2 .2   ส ง เ ส ริม ให
ประชาชนมีส วนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
(1)  กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ าย  และการใช
ประโยชนทรัพยสินของ
องค การบ ริหารส วน
ตําบลหนองแวง 
4 .2 .3   ส ง เ ส ริม ให
ประชาชนมีส วนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางจากตัวแทนชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 4.3 การสงเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของ
สภาทองถ่ิน 

4.3.1  สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีความรู 
ความเขาใจการปฏิบัติ
หน าที่ ให เปน ไปตาม
กฎหมาย ระ เบี ยบ ที่
เก่ียวของไดกําหนดไว 
 ( 1 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ส ง เ ส ริ ม แล ะ พัฒ น า
ศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
4.3.2  สงเสริมสมาชิก
สภาทองถ่ินใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ป ฏิบั ติ ง า น ข อ ง ฝ า ย
บ ริ ห า ร ต า ม
กระบวนการและวิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  ที่กฎหมายระเบียบที่
เก่ียวของไดกําหนดไว
โดยไมฝกใฝฝายใด 
(1) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน
ข อ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า
องค การบ ริหารส วน
ตําบลหนองแวง 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 

 4.4  เสริมพลัง
กา รมี ส วน ร วม
ข อ ง ชุ ม ช น 
( Community) 
และบู รณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อ
ต อ ต า น ก า ร 
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการ
ดําเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝาระวัง
การคอรรัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขาย
ด านการปอง กันการ
ทุจริต 
4.4.2  บูรณาการทุก
ภาคสวนเพื่ อตอตาน
การทุจริต 
(1) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 

มิติที่  4 รวม 
3  มาตรการ 
6  กิจกรรม 
1  โครงการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 
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สวนที่ 3  
*************************************************************************************************************** 
 

        รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

มิติที ่ 1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
          1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                    1.1.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด
ประโยชน สุขแกประชาชนในทองถิ่น 
 

โครงการท่ี ๑ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนใน
สังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไก
การนําหลักธรรมาภิบาล        ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบ
การนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ 
จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไร
ก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือ
องคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสราง
มาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง 
หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีได
ตอไป 
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 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๑๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  จํานวนเงิน  20,000  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
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 ๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

                    1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

โครงการท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง อบต.หนองแวง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
     ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และกําหนดแนวนโยบายไว
หลายแหลงไดแก     

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติวา มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละประเภทใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึนในหมวดท่ี 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติใหพัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือใหการพัฒนา
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
เปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายท่ี 8 การบริหารจัดการท่ีดีระบุไววา 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการสงมอบบริหารสาธารณะโดยจะเนนการพัฒนาขาราชการในตําแหนง
ท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมท้ังจะวาง
มาตรการสําหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนท่ีเปนธรรม ตามผลงานเพ่ือใหเกิดขวัญและ
กําลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสรางมาตรฐานดานคุธรรมจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาท่ี
ของรัฐและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพรอมท้ังปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจังเพ่ือใหภาคราชการเปนท่ีเชื่อถือไววางใจแก
ประชาชน   
               คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมคุณธรรม 
ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกําหนดแนวทางการสงเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกลุมเปาหมาย ดวยวิธีการและรูปแบบท่ี
หลากหลาย และดําเนินการอยางตอเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 
               ปจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไดแก  

     ขอ 2 การซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งดีงามเพ่ือสวนรวม 
     ขอ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 

               ขอ 11 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลศ มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา 
                ขอ 12 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติมากวาผลประโยชนของตนเอง 
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               และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
ขอ 267 ความวา การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไดแกการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติงาน 
               องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
เปนศรัทธา เชื่อถือไววางใจ ยกยองและชื่นชมของสังคม และประชาชนท่ัวไป 
               สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการนํา
นโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีรัฐบาลและระเบียบกฎหมายกําหนดไว มาสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล เปน
รูปธรรมซ่ึงแนวทางหนึ่งท่ีสําคัญคือการใหความรู สรางความเขาใจและสรางทัศนคติเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม        จริยธรรมและธรร

มาภิบาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานให
ความโปรงใส 

๓.๒ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซ้ือจัดจาง 

๓.๓ เพ่ือปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับการทุจริตคอรัปชั่นใหกับขาราชการและ
พนักงานจาง 

๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหผูเขาอบรม นําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๔. เปาหมาย     
ประกอบดวย 
1.  คณะผูบริหาร 
2.  สมาชกิสภา 
3.  พนักงานสวนตําบล 
4.  พนักงานจาง  

 

๕. วิธีการดําเนินการ 
จัดฝกอบรม ใหความรูแกกลุมเปาหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

๖. ระยะเวลาการฝกอบรม 
๔ ป  (ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๙.๑ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจ  ความสําคัญ ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล ท่ีบัญญัติไวเปนขอกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสําคัญเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหความ
โปรงใส 

๙.๒ ผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซ้ือจัดจาง 

๙.๓ ผูเขารับการอบรมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ตอประเทศชาติและ
ประชาชน  

๙.๔ ผูเขารับการอบรม สามารถนําความรู ท่ีไดรับ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การทํางานใหมี
คุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

๑๐ การประเมินผล 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงจะประเมินผลการอบรมกอนและหลังการฝกอบรม โดยใช

แบบทดสอบ 

                    ๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง
ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไม
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปน
การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ
สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน
สวนรวม ผลประโยชน      ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ี
นองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมาย
รวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน      แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลหนองแวง  
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เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

๖. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน  และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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1.2  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
          1.2.2.  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ  
 

โครงการท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง ประจาํป 2560  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะ
ตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซ
ออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลxxx จึงได
จัดทําโครงการ “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง ประจําป 2560” 
เพ่ือใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และ
รวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ี
วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
 

3. วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ

รวมกัน  
3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวในตําบลหนองแวง  
3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา

ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน  
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย

รอนแก ประชาชน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  จํานวน  500  ตน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลหนองแวง  อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสมีา 
 

6. วิธีดําเนินงาน  
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน

ในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  
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6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ี
เพ่ือปลูกตนไม  

6.3 จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ  
6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ทองถ่ิน  
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ xxxx บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลxxx  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน  
10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น 

ในชุมชน   
 
 
 
 
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 
1.3.1. ในความซ่ือสัตยสุจริต 
 

ช่ือโครงการ   กิจกรรมหนนูอยนักปฏิบัติธรรม   
หลักการและเหตุผล 
 
                   ในชวง  ๕  ปแรกของชีวิตเปนระยะท่ีสําคัญท่ีสุด  เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาอยางรวดเร็ว  ซ่ึงพอแมผูปกครองหรือครูผูดูแลเด็กตองตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการหรือหาร
เปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนท้ังดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม  สติปญญาและสุขนิสัย  โดยพัฒนาการของ
เด็กในแตละชวงอายุอาจเร็วหรือชากวาเกณฑท่ีกําหนดตามวุฒิภาวะ  หรืออความพรอมของเด็กซ่ึงตองมีการ
สงเสริมใหเหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพรอมของเด็กแตละคนตามชวงอายุ  โดยอาศัยความรวมมือจากพอ
แมผูปกครองหรือครูผูดูแลเด็กท่ีเก่ียวของกับเด็กโดยตรง     
 
                   เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาการดังกลาว  ท้ังยังสงเสริมการพัฒนาอารมณ  จิตใจและการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม  ใหเด็กมีความรูสึกดีตอตนเองและผูอ่ืน  มีความเชื่อม่ัน  กลาแสดงออก  มีวินัยในตนเอง  มี
ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยการประหยัด  ความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอแบงปน  มีมารยาท  ก็จะชวยใหมีการ
เจริญเติบโตทางรางกายและพัฒนาการอยางสูงสุด  นําไปสูการเติบโตเปนผูใหญท่ีเปนอนาคตของชาติตอไป 
วัตถุประสงค 
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๑.  เพ่ือฝกกระตุนพัฒนาการเด็กดานสังคม  ใหปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยดวยใจเมตตากรุณาเรียนรูการขอ
 โทษและใหอภัย 

๒.  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูอารมณโลภ  โกรธ  หลง 
๓.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  ดานการทําความดี  วามกตัญู  การขอบคุณ  การแบงปน 

 
เปาหมาย 
 ตรงตามมาตรฐานท่ี  ๑๓,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ 
        ๑.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีความขยัน    
 ๒.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงมีความ  
      ประหยัด 
 ๒.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีความ 
      ซ่ือสัตยและกตัญู 
 ๓.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีวินัย 
       ๔.  รอยละ  ๙๕ ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงจัด  มีความ      
สุภาพ 
 ๕.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีความ   
      สะอาด 
 ๖.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีความ    
      สามัคคี 
 ๗.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีน้ําใจ 
 ๘.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีวัฒนธรรม
      และความเปนไทย 
 ๙.  รอยละ  ๙๕ ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เลนและ   
      ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนได 
 ๑๐.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีเจตคติท่ี
        ดีตออาชีพสุจริต 
 ๑๑.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  สนใจและ       
ปฏิบัติกิจกรรม 
 ๑๒.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ปฏิบัติ    
        กิจกรรมสําเร็จและภูมิใจในผลงาน 
 ๑๓.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  สามารถ        
บอกเก่ียวกับสิ่งตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรู 
 ๑๔.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  แกปญหา        
ไดเหมาะสมกับวัย 
 ๑๕.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มี   
        จินตนาการ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 ๑๖.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีทักษะใน
        การใชกลามเนื้อใหญ  กลามเนื้อเล็ก 

 
 



32 
 
 ๑๗.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีทักษะใน
        การใชประสาทสัมผัสท้ัง  ๕ 
 ๑๘.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีทักษะใน
        การสื่อสารท่ีเหมาะสมกับวัย 
 ๑๙.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีทักษะใน
        การสังเกตและสํารวจ 
 ๒๐.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีทักษะใน
        เรื่องมิติสัมพันธ  สามารถเชื่อมโยงความรูและทักษะตางๆ 
 ๒๑.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีความรูใน
        เรื่องตนเอง  บุคคลท่ีเก่ียวของ  ธรรมชาติและสิ่งตางๆรอบตัว 
 ๒๒.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีความ        
สนใจใฝรู  รักการอานและรูจักตั้งคําถาม 
 ๒๓.  รอยละ  ๙๕  ของผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  มีความ        
กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู    
วิธีดําเนินการ 

๑.  จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
๒.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  กําหนดรูปแบบการดําเนินการ 
๓.  ดําเนินการตามภารกิจโครงการ 
๔.  รวบรวมวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน 

สถานท่ีดําเนินงาน 
 ณ  วัดหนองแวง  อําเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)   
งบประมาณ 
           ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  10,000.-บาท 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑.  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม  สามารถปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษยดวยใจเมตตากรุณา  เรียนรูการขอโทษและ
ใหอภัย 

๒.  เด็กไดเรียนรูอารมณโลภ  โกรธ  หลง 
๓.  เด็กคุณธรรมจริยธรรม  ดานการทําความดี  ความกตัญู  การขอบคุณ  การแบงปน 
 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ี
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทํา
ไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางาน
ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  

แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับ
ท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ
ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  ของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล    
หนองแวง  ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย  
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1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงมีความโปรงใส สามารถปองกัน
การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
 2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
โครงการท่ี 1 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนบุคลากร
ท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานให
เกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน       การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบ
ได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนดี 
คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน 1 มาตรการ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 
มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไมนอย
กวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกัน       การ
ทุจริตของเจาหนาท่ีได 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล 
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 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่ง ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไม
มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับ
สํานัก กอง   ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความ
สะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผล
ใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ข้ึน  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองแวง จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย  
 (1) นายก มอบหมายใหรองนายก   
 (2) นายก มอบหมายใหปลัดและหัวหนาสวนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
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 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช
ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา   ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปน
ท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
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 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง
เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
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2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
แวงท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และชุมชนตางๆ ภายในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง  ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ติดตามความ
คืบหนา และแจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละ
กระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรือ่ง ท้ังในดานเอกสาร 
การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัด
สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ให
ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน
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การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผู ดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ
สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหา
ไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต
แหลงกําเนิด       การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความ
โปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปน
มาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ      ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ
ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม
ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม
อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 
ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ี  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของเทศบาลและในการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการ    
สารธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี นั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึง
ตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับ
จังหวัด แจงใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ
สาธารณะจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ของตัวชี้วัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือ
ประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  
 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
จํานวน 1 ครั้ง ตอป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ี
กําหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
 6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
 6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ   

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดให
มีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ตามกฎหมายเปน
สําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใหสั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลหนองแวง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
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 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการ
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แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและ
แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตตําบลหนองแวง ใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู
มาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลหนองแวง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดอบต.และ    
หัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการ
ติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยาง
ยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา   
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหนาสวนราชการ   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
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2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือให
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ี
ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ
ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานใหสูงข้ึน 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง กับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลง
ทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับ
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สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี    พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปน
ตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงาน
ในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
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มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตาม
ขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.
แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ
และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เพ่ือความ
โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
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 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 
 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
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 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี โดยมิ
ชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึง
ไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ี
ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
   พนักงานสวนตําบล   พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
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 6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
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โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนท่ีเว็ปไซตรายปและคาธรรมเนียมช่ือโมเมนเนมราย
ปเว็ปไซต ของ อบต.หนองแวง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว     เพ่ือท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ
เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 เว็ปไซต 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองแวง” 
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2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไววา
ภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลxxx วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและ
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลxxx เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

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

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
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8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูใหแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. 

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐ         ตอง

ปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาท่ีดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมายกําหนดใน
การจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีขอเปนการเฉพาะราย หนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของราชการ
ทราบ เหตุผลท่ีหนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดย
ปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูล และในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคาและสอบ ราคา   
รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน รวมท้ังการนําเรื่องความ
โปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเปนเครื่องมือในการ ประเมิน
ประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรู ความเขาใจ และถือปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
ดําเนินการตางๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับ
ความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริม
ใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือใหพนักงานสวน พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีความรู ความเขาใจ และ
ปฏิบัติงานเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง   และประชาชนใน
ตําบลหนองแวง ไดรูถึงสิทธิของตน   องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดทํา    “โครงการใหความรูแก
พนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540  ประจาํป 2560” 
   
2.  วัตถุประสงค                         
 2.1  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  และประชาชน
ท่ัวไป   มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540    
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2.2  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540   ไดอยางถูกตอง 

2.3  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตําบลหนองแวง ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540    

 
3. กลุมเปาหมาย                  

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง    และประชาชนท่ัวไปในตําบล 
หนองแวง     
4. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย                     
5. ระยะเวลาดําเนินการ     

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมฝกอบรม 
           หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
7. งบประมาณดําเนินการ 
          ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน  20,000.- บาท 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
                     สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                                    
 9.1    พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   และประชาชนท่ัวไปใน
ตําบลหนองแวง มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 
 9.3   ประชาชนในตาํบลหนองแวง   ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
 
 

 

 

 
 

 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
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ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกัน
มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมี
สวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการ
ดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรู
ความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความ
นาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชน
ตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาใน
การเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ี
ตางกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใหประชาชนไดรับทราบ  
 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลอยางถูกตองและโปรงใส 
 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน 

4. เปาหมาย 
 จัดทําวารสารรายงานประจําป   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  

 
 



66 
 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
           ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 20,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของตําบล ซ่ึงออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตําบลเปนตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 
1.  ช่ือโครงการ   โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   
 
2. หลักการและเหตุผล 
   องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6 )พ.ศ. 2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิบัติและเปนกรอบใน
การทํางบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเ พ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  ขอ 7 
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือจาง
แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจน
ความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม 
หมูบาน ชุมชน ใหมากท่ีสุด อีกท้ังเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยแผนพัฒนาชุมชนได
สนองตอบปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดข้ันตอนกระบวนการและความ
ซํ้าซอนในการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีอาจเชิญคณะกรรมการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

 
 



67 
 
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกัน
ทีเดียว และเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.2/0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  องคการบริการสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดทํา โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง 
2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ท่ีมีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ภายใตการ
บริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

 
4. เปาหมาย 

๑.  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   
2.  ผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน,กรรมการหมูบาน,โตะอิหมาม และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 5.  เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี    
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 

     ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
  

6. วิธีการดําเนินการ 
1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 
2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธโครงการ 
3. ประชุมประชาคมตําบล เพ่ือนําปญหาความตองการจากประชุมประชาคมหมูบานจัดลําดับ 
    ความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมาณ 

           ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 10,000.- บาท 
8. สถานท่ีดําเนินการ 

หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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- สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเทพารักษ 
- ศูนยสุขภาพชุมชนประจําตําบลหนองแวง   
  

10. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
2. องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ท่ีมีประสิทธิภาพ และใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหาร 
สวนตําบลหนองแวง ภายใตการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

11. การติดตามและประเมินผล 
 1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมตําบล ไมนอยกวารอยละ60   
  2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใชแบบติดตามประเมินผล   

       

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-300136-7 ทางโทรสารหมายเลข 044-300136-7 
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวน
รวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน
ดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแก
ประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับ
การประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ออกไปใหบริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลหนองแวง   
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย   
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  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี   
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงเคลื่อนท่ีรวมกับอําเภอเทพารักษ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
           ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 20,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ซ่ึงไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง อยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลว
ใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
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4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรปูของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   จึงแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนา
ท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
 

โครงการท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญ     จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”    การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบมนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

4. เปาหมาย 
 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

 
 



74 
 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 
 5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือ
กันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
 

3.3.2 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง         อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 16 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 
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 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดมีกฎหมายระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน 
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู
ทําความเขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 

3.3.3 ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดจัดทําโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหาร
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กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ  
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวง  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

กําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดิน ตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให
ใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือ
ตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีใน
หนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ี
ดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงาน
นั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยัง
ไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไม
สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายใน    ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
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 3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน
การเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหาร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  หนอง
แวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
 10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
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 10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรอืการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนไป
อยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

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

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
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 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล     (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ
ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน 
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ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย 
เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ 
จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ี
ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 
 



83 
 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใช
ประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน
กรรมการ 
 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 
เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

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

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
หนองแวงทําใหเกิดความโปรงใส  ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล
ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด
จากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง   
ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน
ชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยาง
ละเอียดและถูกตอง 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะ
ดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
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ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน 32 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 
 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 
 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ทราบ 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
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 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน 10 ราย ไดรบัการฝกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

 โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลาย
องคประกอบ และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาท
และตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมี
กระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไข
ปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับ
ฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวน
รวมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
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4. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง จํานวน 32 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและ
ตองการของประชาชน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หาก
ใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัป
ชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงาน
ภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค 
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 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัป
ชันได 
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน
ตําบล  
 

โครงการท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริต       
ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี
ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึง
ระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง ภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกัน
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พัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 
ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค
ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงในการรวมคิด รวม
พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
คอรรัปชันในทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวง  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได
จัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 
 
 

4. เปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวงเขามามี
สวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตตําบลหนองแวง 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง 
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแวง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน
การทุจริต 
 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU)   รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงกับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

โครงการท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี     สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลหนองแวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
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 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 5,000.- บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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