
1 
 

 

 

  

 

  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564 ) 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 

อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 



2 
 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ สําคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก การ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ  

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่
ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่
ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา การทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  

 
2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่ งจะทวีความรุนแรง และ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลําดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่า
เป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ  ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์
รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนน
ของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับ
ที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559  ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
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Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน 
จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น รูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2562. – 2564 ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ

ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
           1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน การ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง 
จิตสํานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่บุคลากร     
ทั้ง ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง ฝุาย
สภาท้องถิ่น 
และ ฝุาย
ประจําของ
องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรม 
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ ดี
พนักงานจ้าง 
1.1.1 (4) โครงการส่งเสรมิ 
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ 
ปูองกันการทุจริต 
1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรม 
คุณธรรม จรยิธรรม แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ พนักงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสรมิ การ
ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ “เสรมิสร้าง
องค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการ
ทุจริต”  
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้าง ความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ และ ปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ด ีในการต่อต้านการ
ทุจริต 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู ้เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
1.2 การสร้าง 
จิตสํานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่ ประชาชน
ทุกภาค ส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง 
จิตสํานึกและ
ความ ตระหนัก
แก่เด็กและ 
เยาวชน 

1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทํา คู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง องค์
ความรู้ให้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 
 
1) ปลูกต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นท่ีส ีเขียว 
ลดภาวะโลกร้อน ในเขต พื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน ์ในชุมชน 
3) โครงการปลูกผักริมรั้ว  
4) โครงการสร้างอาชีพ สร้าง 
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 
1) โครงการคุณธรรมสาน สายใย
ครอบครัว  
2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
3) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
 4) การประกวดคําขวัญต่อต้าน 
การทุจริต  
5) โครงการสร้างภูมิคุม้กันทาง 
สังคมให้เด็กและเยาวชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โต
ไปไมโ่กง”) 
 6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมให้เด็กและเยาวชนตําบล
หนองแซง(กิจกรรม “ส่งเสริมการ 
เรียนปรญัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

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

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

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

 
 

 รวม จํานวน  21   โครงการ     
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2562  – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานง ทาง
การเมืองในการ 
ต่อต้านการ
ทุจริตของ 
ผู้บริหาร 
 
2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

1)ประกาศเจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
1)มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบ) 
2)สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3)ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี
4)การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ
5)โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ – จัดจ้าง 
 
1)กิจกรรม การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2)มาตรการ การมอบอํานาจอนุมตัิ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 
 
 
 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 

1)โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
2) : กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคณุแกส่ตรดีีเด่น 
3)กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน 
กิจกรรมของอบต.หนองแซง 
4) : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
1)จัดทําข้อตกลงการปฏบิัติราชการ 
2)มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
 

10,000- 
 
10,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 

10,000- 
 
10,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 

10,000- 
 
10,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 รวม จํานวน  13  โครงการ     
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน  
 
3.3 การส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ 

1)ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
อบต.หนองแซงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
2)อบรมให้ความรูต้าม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 
3)มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาํคัญและหลากหลาย 
4)มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
อบต.หนองแซง 
 
 
 
 
 
1)โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2)โครงการอบต.หนองแซงเคลื่อนที ่
3)มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อน
รําคาญ ดา้นการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
1)มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
อบต.หนองแซง 
2)ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๒ 
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ประชาคมตาํบล ประจําป ี  
 

 
 

 
 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

งบประ
มาณ 
(บาท) 

 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 

3)มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
 
 

- - - -  
 

 รวม จํานวน   10   โครงการ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ส่วนที่ ๒ 
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(พ.ศ. 2562 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง  อ าเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมา
ณ 
(บาท) 

4. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน 
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน 
กําหนด  
 
4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น  
 
 
 
4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้าน การ
ทุจริต 

1)โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี ประจําปี
งบประมาณ 2561 
2)กิจกรรมตดิตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
1)โครงการอบรมใหค้วามรูด้้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2)กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝุาย
บริหาร 
 
1) มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน 
มาตรการการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายดา้นการปูองกันการทุจรติ  
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จํานวน    5   โครงการ     
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ส่วนที่ 3 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่าง
เห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวก
ให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรร
มาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่
บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแซง จึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 

และจริยธรรม  
2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถ นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร

ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 -   บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่าง

มี ประสิทธิภาพ  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมา
กับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2521 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแซง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองแซง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
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6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวาย
ทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

10.3  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงทีใ่ช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้
จัดทาํสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็น
การสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน  
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
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3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 4. เป้าหมาย  

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
 

5. ระยะเวลา  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน

และส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี  

7. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  

8. สถานที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

9. ผู้รับผิดชอบ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย  

          10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม

กําหนด 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทํางานสูง
แล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความ
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ทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง 
ธรรมาภิบาล  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๔๒ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 2564 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  

7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ

เกิดความ เหมาะสม  
           7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  

 10.2  บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง 

 10.3  ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  หนองแซง”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีอบต.หนองแซงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของอบต.หนองแซง พ.ศ.2560 โดยกําหนดกลไก
และระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบ
กับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7 /ว 
11  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงอบต.หนองแซง ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน อบต.หนองแซง
ได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของอบต.หนองแซง” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจํา ทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
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3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลหนองแซงเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
           3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ  

3.5เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีดําเนินการ  

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของอบต.หนองแซง  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของอบต.หนองแซง  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรูแ้ละร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งสู่การ
เป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแซง  จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2562-2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุาย ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5  เรื่องขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103 /7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก  

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
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         จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การ บริหารส่วนต าบลหนองแซง 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง เพ่ือปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบล
หนองแซง  เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วน ตําบลหนองแซง 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงมีจิตสํานึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
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4. เป้าหมาย  

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

6. วิธีการด าเนินการ  
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ พนักงานส่วนตําบล

และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ  

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
๓ (พ.ศ. 2562-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสําคัญท่ีจะ ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ อบต.หนองแซงจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์
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สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.หนองแซงให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็น
องค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต คอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.หนองแซง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
อบต.หนองแซง 
 
6. วิธีด าเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
            สํานักปลัด  อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  

จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ 
ที่นําไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรอืเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  

ดังนั้น อบต.หนองแซงจึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ขาดจิตสํานึกในหน้าที่ท่ีจะปกปูอง ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบใน
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง 
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กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของอบต.หนองแซง  
3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 อบต.หนองแซง 
 
 

6. วิธีด าเนินการ  
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ดําเนินการจัดประชุม  
5. สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
           สํานักปลัดอบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบล หนองแซงประจ าปี 2562 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่
ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน 
อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่าง
น้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลก
ร้อนในพ้ืนที่ตําบลหนองแซงประจําปี 2562” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้าง
เมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น 
แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์  



30 
 

 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในตําบลหนองแซง 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรพัยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 300 ต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลหนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกต้นไม้  

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ท้องถิ่น  
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
         บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.2 ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายได้ เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกปุา 
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่
อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอย
โดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
และในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
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3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง จํานวน 7  
หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแซง จํานวน 7 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง โดยบูรณา
การร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน ตําบลหนองแซง พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง และแหล่งน้ํา คู คลอง 
ในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีการด าเนินงาน  

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทุก ชุมชน)  

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละ ชุมชน)  

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ทําความ

สะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 

สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองแซง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

      บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ดําเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อ เหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทําให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ ปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน 
คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน 

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มี
ประโยชน์ แต่กระนั้นสําหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูก
ผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้

สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ  
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3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  
4.2 ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขั้นเตรียมการ - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้

ประสาน - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ - บางกลุ่มย่อย แบ่ง
หัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  

6.2 ขั้นปฏิบัติ - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก - กระตุ้นการ
นําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน - จัดให้มีการนําเสนอ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  

6.3 ขั้นประเมินผล - การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล้ว - มีการสํารวจ
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จํานวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการ
ดําเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์
พืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

- บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็น
ขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร  

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองแซง จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลหนองแซง 
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตําบลหนองแซง 
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตําบลหนองแซง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว 
หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการคุณธรรม สาน
สายใยครอบครัว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง และ
โรงเรียนในเขตตําบลหนองแซง โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้
เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจน
สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์สามัคคี ในหมู่คณะ  
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง โรงเรียนในเขต

ตําบลหนองแซง ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา

การศึกษาองค์การ บริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  



39 
 

 

10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงยาเสพติด  

เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันสําคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ
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มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชน มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  

โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การ
พัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาใน
การรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับ
ตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพ่ือ เกื้อกูลตนเองและ
ประเทศชาติในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีใน หมู่คณะ  

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองแซง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
- บาท  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให้ทุกคน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

ปัจจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ 
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  
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องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนา
ตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต ้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) 
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี 
มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึง การต่อต้านการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
 
 
 
 

4. เป้าหมาย  
 

เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ตําบลหนองแซง  
เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์

รัปชันที่เกิดข้ึนและ พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด  
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง กําหนด  
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5.5 ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
7. งบประมาณด าเนินการ  

10,000 บาท  
8. ระยะเวลาด าเนินการ  

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการ

ต่อต้าน การทุจริต  
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
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ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจาย
อํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตาม
กรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางาน
ในท้องถิน่จะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลังเกิดประโยชน์
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สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่ว
ประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทําแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.๓ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการประกาศ

เจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  
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พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของอบต.หนองแซง เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร 
โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และคํานึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ
บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.ลงวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2545  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล  
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน

เก่งเข้ามา ทํางาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จํานวน 1 มาตรการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

สํานักงานอบต.หนองแซง 
 
 
 
 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของอบต. พ.ศ. 2562 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
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6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัดอบต.หนองแซง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจํานวน 1 มาตรการ - เจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์ - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 % - 

บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ํากว่าระดับ 3 - การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
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ซึ่งนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนตําบล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545ได้กําหนดให้นายก
องค์การบริหารตําบล  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล โดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการพนักงานส่วนตําบล ที่รับผิดชอบ งาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษา
และเสนอความเห็น เกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาทบทวนผล
การ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนตําบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตําบล  

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
8. งบประมาณด าเนินการ 
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ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกีย่วข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดทําทะเบียนคมุเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่ เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝุายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
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10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
         องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหา พัสดุ  

6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากอบต.หนองแซง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ
มาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผย
และเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ 
ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและ
กิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ของ เทศบาล  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
อบต.หนองแซง 
6. วิธีดําเนินการ  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 

ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - 



56 
 

 

ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง อบต.หนองแซง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน - สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

 

 
 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

อบต.หนองแซง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานอบต.หนองแซง เป็น
ศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ
การทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการ
ตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

นอกจากนี้ อบต.หนองแซง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูา
สาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา 
และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวน
ปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้
ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่ เลือกปฏิบัติ  

 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ทุกสํานัก/กอง/ฝุาย อบต.หนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา
, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
          อบต.หนองแซง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

อบต.หนองแซง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ทั้งท่ีเป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให้
เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เทศบาล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบ
ว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย

ยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขต จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตอบต.หนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด

หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตอบต.ตามรูปแบบที่กําหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้อบต.ทราบ  
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน  
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้าง
สํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัด อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จํานวน 1 
ฉบับ  

10.2 ผลผลิต – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 - การให้บริการสาธารณะมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา 
เทศบาลหนองแซงจึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของอบต.หนองแซง ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี อบต.หนองแซง 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.หนองแซง 
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4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

อบต.หนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดท่ีผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทํา
แผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/สํานัก ในอบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ เจ้าหน้าที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของอบต.หนองแซง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้ประชาชนมีความศรัทธา 

ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ

ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล  

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนหนองแซง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

อบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
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6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัด
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส่วนราชการทุกส่วน  
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงอบต.ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็น
ประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริม
การ พัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสํานักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิด
ชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ
ของท้องถิ่น 

ดังนั้น อบต.จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่อบต. เพ่ือมอบ
โล ่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อัน
สําคัญยิ่งของพ่อ และแม่ ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 1 ครั้ง/ปี ครั้งละ 7 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
           อบต.หนองแซง  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตอบต. จํานวน 7 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละชุมชน 
ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังเทศบาล เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชน
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาล  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2 
ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบโล่ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

10000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด อบต.หนองแซง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนกลุ่มเปูาหมาย  
10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี - มีพ่อ 

แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี  

เพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงาน 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรี
ที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  
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3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย  

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน 7 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 อบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสตรี ดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  

6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีอบต.หนองแซง ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละ
ตําบล ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังอบต.หนองแซง 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ตําบลภายใน เขตอบต.หนองแซง 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 
ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกอบต.เป็นประธานในพิธี  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบ
ที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมใน กิจกรรมของอบต.หนองแซง 
2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนอบต.หนองแซง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.หนองแซง อย่างสม่ําเสมอ อบต.หนองแซง จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความ
ดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.หนองแซง โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือ
ยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง 
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลหนองแซงมีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต.หนองแซง 
3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต.

หนองแซง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตอบต.หนองแซง มีค่านิยม 

ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต.หนองแซง - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต.หนองแซง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตอบต.หนองแซง อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
10000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดอบต.หนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม

ของ อบต.หนองแซง 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตอบต.หนองแซง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้อง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด 
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่สําคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  

ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ํา 
ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดี และได้ดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การทํานา
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ปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูล
ถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะ
เห็นได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ทํานา1 ไร่ ใช้น้ํา 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 
1 ไร่ ใช้น้ํา 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตําบลหนองแซงอย่างยั่งยืน  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจาก การดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองแซงคัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่ม
ราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง ได้จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนํา
แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร ประจํา
ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
4. สถานที่ด าเนินการ 

 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลหนองแซง 
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2562 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนย์ สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

7. งบประมาณด าเนินการ  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง  อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

9. ตัวช้ีวัด 
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 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  
10. ผลลัพธ์  

10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลหนองแซง ได้  

10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตร 
ผสมผสาน มีเกษตรกร 

 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น 
อบต.หนองแซง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ 
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการ
ดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
อบต.หนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกสํานัก/กอง อบต.หนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยอบต.หนองแซงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําอบต.หนองแซงรวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนของอบต.หนองแซงขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
อบต. หนองแซง  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของอบต.หนองแซง 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของอบต.หนองแซงให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดอบต.หนองแซง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของอบต.หนองแซง

ตามคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียนของอบต.หนองแซง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 3.1.1 
จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองแซงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด อบต.หนองแซงได้ให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เขา้
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.หนองแซง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
อบต.หนองแซงโดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
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เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์
ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบต.หนองแซง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.หนองแซง จํานวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองแซง (ภายในศูนย์บริการร่วม อบต.หนองแซง)  
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด อบต.หนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองแซง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่จําเป็นต้องมี
ในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
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ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองแซง ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซ่ึงสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของอบต.หนองแซง 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้อบต.หนองแซง มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความ
เข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 30 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 20 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 10 คน) ผล
การเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
          อบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด อบต.หนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบ
ได้  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น อบต.หนองแซงจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
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หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของอบต.หนองแซง ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตอบต.หนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ - แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งบประมาณรายจ่ายประจําปี - แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง - แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศสอบ
ราคา/ประกวดราคา - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย - งบแสดงฐานะทางการเงิน - รายงาน
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           สํานักปลัด อบต.หนองแซง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองแซง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  

ดังนั้น อบต.หนองแซงจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน
ผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วย
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ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของอบต. 
หนองแซง  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตอบต.หนองแซง 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ - บอร์ด

หน้าสํานักงานอบต.หนองแซง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอบต.หนองแซงร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- รายการ TV - รายการทาง Youtube ออนไลน์  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           สํานักปลัด  อบต.หนองแซง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
1. ชือ่โครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน อบต.หนองแซงได้ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี
งบประมาณ 2560  เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต.หนองแซง ประจําปี พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึง
การนําเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของอบต.ในปีถัดไปสํานักปลัด อบต.หนองแซงจึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 2562 ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 7 หมู่บ้าน ในเขตอบต.หนองแซง
สําหรับให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
อบต.หนองแซง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
            อบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 7 หมู่บ้าน ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

  60,000    บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัด  อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีอบต  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบต.หนองแซงเคลื่อนที่  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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อบต.หนองแซงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นสําคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึง
ได้จัดทํา โครงการอบต.หนองแซง เคลื่อนที่ เพื่อสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
เทศบาลดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้
คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานอบต.หนองแซง ซ่ึง
อาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  

นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต.หนองแซง  ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชน
ต่างๆ ในเขตอบต.หนองแซง  ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

กําหนดให้ออกอบต.หนองแซง เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตอบต.
หนองแซงโดย แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชน

ในเขต เทศบาลทั้งหมด  
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม

ทํา แผนพัฒนาชุมชน  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชน 

ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
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4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคม
ทํา แผนพัฒนาชุมชน)  

5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที 
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
กําหนดออกให้อบต.หนองแซงเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน

มีนาคม 2562  
8. งบประมาณด าเนินการ  

10,000       บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด  อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต.หนองแซง  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของอบต.หนองแซง อย่างทั่วถึง  

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต.หนองแซง  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
อบต.หนองแซงร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของอบต.หนองแซง  และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองแซงเป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ

สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการ
ให้ประชาชนอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราว
หรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่ง ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชนโดยเร็ว  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย  
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่อบต.หนองแซง 

5. วิธีด าเนินการ  
5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน

กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรําคาญ  
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.หนองแซง 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน  
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ 

ร้องเรียน ได้แก่  
1) ไปรษณีย์  
2) โทรศัพท์  
3) โทรสาร  
4) เว็บไซต์  
5) เฟสบุ๊ค  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองแซง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วม ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการ ดําเนินงานของอบต.หนองแซง 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข์  

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.หนองแซง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้อบต.หนองแซงในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอบต.หนองแซง  มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อบต.หนองแซง โดยกอง วิชาการและ
แผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนองแซง ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.หนองแซง และแผนพัฒนาสี่ปีอบต.หนองแซงให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมอบต.หนองแซงฯ และคณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองแซงกําหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนองแซง    
5. พื้นที่ด าเนินการ  
          อบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมอบต.หนองแซง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนองแซงบางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2562 เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนองแซงแทนกรรมการฯ 
ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และ
ข้อ 9 ที่กําหนด  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



91 
 

 

อบต.หนองแซงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนองแซงเพ่ือเป็นองค์กรในการยก
ร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.หนองแซงและร่างแผนพัฒนาสี่ปีอบต.หนองแซงเพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาอบต.หนองแซง ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตอบต.หนองแซง ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจํานวน หลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบล หนองแซงจึงได้จัดทําโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีก
ทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  

ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จํานวนไม่น้อยกว่า 300    คน  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากอบต.หนองแซง 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

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

7. งบประมาณ  
60,000    บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด อบต.หนองแซง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
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ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล หนองแซงได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองแซง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  7 หมู่บ้าน  
5. วิธีการด าเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองแซงอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบล หนองแซงได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ  

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทํา
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแซง 
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9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 
 
 
 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 
5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้าง บทบาทของประชาชน  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วน ตําบลหนองแซง 
4. เป้าหมาย  

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
6. วิธีด าเนินการโครงการ  

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด  



94 
 

 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลหนองแซง หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
หนองแซงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของอบต.หนองแซงเป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทํา อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของอบต.หนองแซงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานอบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของอบต.หนองแซง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดอบต. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.หนองแซง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง หรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ี
ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  
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3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  

5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ

ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ  

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

ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน  
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10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผล
ให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่าง
แท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
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และปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดอบต.หนองแซง  จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลหนองแซงมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหารอบต.หนองแซง จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาอบต.หนองแซง จํานวน 14 คน รวม 18 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 สํานักงานอบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกอบต.หนองแซงเข้ารับการ

อบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 20,000       บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัดอบต.หนองแซง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซงได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและ หนี้สิน  
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10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต  

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองแซง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 
 
 
 
 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซงจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริต
ได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หนองแซง   จํานวน 14 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
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6. วิธีการด าเนินงาน  
6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

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

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแซง 
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การ

ทุจริต 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตําแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับ มอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชัน
การปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์ 

 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลหนองแซง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
            อบต.หนองแซง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักปลัด อบต.หนองแซง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้  

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับอบต. 

 
 
 
 
 
 


