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ค าน า 

  
จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วต่อเน่ือง  และบทเรียนท่ีไดรั้บจากการ

แปลงยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีผา่นมาสู่การปฏิบติั จึงมีการริเร่ิมแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั   โดยจะตอ้ง
ตอบโจทยต่์อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ตอ้งเผชิญอยูจ่ริง  และเพื่อให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งเขม้แขง็  เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใตว้ิสัยทศัน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ง
ชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ี
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรั้บ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทกัษรั์กษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพื่อใหป้ระเทศไทยมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ 

ดงันั้น  เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ฯ ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจริต ดว้ยการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ต่อไป 
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สารบัญ 
เร่ือง                              หนา้  
ส่วนท่ี 1 บทน า 

  1.การวเิคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคก์ร     1 
 2.หลกัการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้) 2 
 3.วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผน        3 
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 5.ประโยชน์ของการจดัท าแผน 
   ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต  

มิติท่ี 1   การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต      5 
มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพื่อป้องกนัการทุจริต      7 
มิติท่ี 3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน    9 
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  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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ส่วนท่ี 1  

บทน า 
1.การวเิคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคก์ร 
  การวเิคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวของกบัการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกนั
การทุจริตท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดบัทอ้งถ่ิน พบวา่ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการขยายตวัของการทุจริตในระดบัทองถ่ิน ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนทองถ่ิน 
แมว้า่โดยหลกัการแลว้การกระจายอ านาจมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบติัท าให้แนวโน้มของการทุจริตใน
ทอ้งถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนัลกัษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จ าแนก
เป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
  1) การทุจริตดา้นงบประมาณ การท าบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง และการเงินการคลงั ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
  2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตวับุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอนัเกิดจากช่องวา่งของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  5) สภาพหรือลกัษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
  7) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลทอ้งถ่ิน 
  สาเหตุและปัจจยัท่ีน าไปสู่การทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้สามารถสรุปเป็นประเด็น
ไดด้งัน้ี 
  1) โอกาส แมว้่าในปัจจุบนัมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยงัคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีไม่เขม้แข็งกฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะขา้ราชการระดบัสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการทุจริต 
  2) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับวา่สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเนน้เร่ืองของวตัถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบนัมุ่งเนน้ท่ีการสร้างความร ่ ารวย ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจา้หนา้ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิง่ข้ึน 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 

/4) การผกูขาด... 
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  4) การผกูขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่การจดัซ้ือ-จดัจา้ง เป็นเร่ืองของการผกูขาด 
ดงันั้นจึงมีความเก่ียวขอ้งเป็นห่วงโซผ้ลประโยชน์เจา้หนา้ท่ีเพื่อให้ตนเองไดรั้บสิทธิในการด าเนินงานโครงการ
ของภาครัฐรูปแบบของการผกูขาด ไดแ้ก่การผกูขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ท าใหข้า้ราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตอ้งการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ท าให้เจา้หนา้ท่ีตอ้ง
แสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพ้ิเศษ” ใหก้บัตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมยัโบราณ ความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นคุณธรรมท่ีไดรั้บการเนน้เป็น
พิเศษถือวา่เป็นเคร่ืองวดัความดีของคน แต่ในปัจจุบนั พบวา่ คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลวับาปนอ้ยลง 
และมีความเห็นแก่ตวัมากยิง่ข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกวา่ท่ีจะยดึผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบนัค่านิยมของสังคมไดเ้ปล่ียนจากยกยอ่งคนดีคนท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นยก
ยอ่งคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ดว้ยเหตุน้ีผูท่ี้มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวถีิชีวติเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอ่มจะท าการทุจริต
ฉอ้ราษฎร์บงัหลวงโดยไมมี่ความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายของบา้นเมือง 
2.หลกัการเหตุผล  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 69/2557 เร่ือง  มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวงั เพื่อสกดั
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ้ ประกอบกบันโยบายของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแ้ถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ก็ไดก้  าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคญัของรัฐบาล  เพื่อให้การขบัเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส านกังาน ป.ป.ช. ไดร่้วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบด้านการป้องกนัการทุจริตกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ด้านการป้องกนัการ
ทุจริตรุ่นท่ี 1 ปี 2556 ระยะท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 26  กนัยายน 2556 (ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตน้แบบดา้นการป้องกนัการทุจริต ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ  
 

 
 
 
 

/พ.ศ.2560... 
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พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
และส่งเสริมใหมี้การขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกนัการทุจริตไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งอ่ืน 
ๆ   

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบติั โดยก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 3 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ซ่ึง
ยทุธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยทุธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต”   

ดงันั้น  เพื่อขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ฯ ใหเ้กิดเป็นรูปธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้         
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจริต ดว้ยการจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเขม้แข็ง  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใตว้ิสัยทศัน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)ประเทศไทยในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทกัษรั์กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทดัเทียมนานาอารยประเทศ 
3. วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผน 

1.เพื่อจดัท าแผนแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

2.เพื่อเสริมสร้างให้ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาต าบล ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีทุกระดบัในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ มีจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและ
ปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใสซ่ือสัตยสุ์จริตถูกตอ้งตามหลกักฎหมายมีจิตส านึกในการให้บริการต่อหน่วยงาน
และประชาชนผูรั้บบริการ 

3.เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
  4.เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและเฝ้าระวงัพฤติกรรมในการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบอยา่งจริงจงั 
5.เพื่อด าเนินใหส้อดคลอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
 

 
 

/6. เพื่อปลูกฝัง... 
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6.เพื่อปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบติั
ราชการมีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการปฏิบติัราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การ
บริหารราชการเกิดความโปร่งใสตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7.เพื่อใช้แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564)      เป็น
กรอบการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดข้ึนภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้โดย
การให้ความรู้ความเขา้ใจในช่องทางการร้องเรียน/กล่าวโทษ/ร้องทุกข/์ ร้องเรียนการมีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นผู ้
สอดส่องดูแลการเฝ้าระวงัและการเขา้มามีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

10. เพื่อด าเนินการทางวินยัต่อพนกังานต าบลพนกังานจา้งคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา กรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณีเร่ืองร้องเรียน 
4.เป้าหมาย 
  ระดบัคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจดัท าแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัการทุจริตส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สูงกวา่ร้อยละ 50 

 5.ประโยชน์ของการจดัท าแผน 
   1.เป็นกลไกและเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการป้องกนัการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคก์รส่งผลใหก้าร
บริหารงานมีความโปร่งใส 
    2.จดัท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได ้
    3.ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของต าบล 
   4.ต าบลจดัท าแผนป้องกนัการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบติัแลว้จะส่งผลถึงระดบัคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ดว้ย  
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แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริต 3 ปี  

(พ.ศ.2562-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้    

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
2562 

ปี 2563 ปี  
2564 

หมาย

เหตุ 
งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติที ่1 
การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 

1.1. สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัแก่บุคลากรทั้ง
ขา้ราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ขา้ราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภา
ทอ้งถ่ิน และฝ่ายประจ าของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1.1 โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล                  1.1.2 

โครงการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี1.1.3 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

2๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

2๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

2๐,๐๐๐ 
 

- 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในทอ้งถ่ิน 
 

1.2.1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งท่องเท่ียว พฒันา และปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.2.2 โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง                    

2.2.3 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

- 
 

 
2๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 

 

- 
 

 
2๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 
 
2๐,๐๐๐ 

 
3๐,๐๐๐ 

 

 

/1.3. สร้างจิต... 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
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1 .3. สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนกัแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว                                      

1.3.2 โครงการสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน 

(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)                                                                     

1.3.3 กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อตา้นการทุจริต                 

1.3.4 โครงการยาวชนสัมพนัธ์ เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มโครงการยาวชนสัมพนัธ์ เพื่ออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

3๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 

3๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
- 
 

2๐,๐๐๐ 
 

 

มิติท่ี 1 รวม 1 มาตรการ  1  กิจกรรม  ๘  โครงการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติท่ี 2 ... 
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มิติที ่2  
การบริหารราชการเพือ่ป้องกันการ
ทุจริต 
 

2.1 การแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อตา้นการทุจริต
ของผูบ้ริหาร 

2.1.1 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริต
ของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

 - - 
 

- 
 

 

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบติัราชการ 
 

2.2.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือ
ปฏิบติัตามระเบียบ) 
2.2.2 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้ และหวัหนา้ส่วนราชการ 
2.2.3 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
2.2.4 กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง” 
2.2.5 กิจรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการบ ริหาร กิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 

2.3.1 มาตรฐานการยกระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี  
2.3.2 มาตรการการมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบติัราชการ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

  2 .4  ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการ การประพฤติปฏิบติัตน
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์
 

2.4.1  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมี
จิตสาธารณะ 
2.4.2  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1๐,๐๐๐ 

 
1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 
1๐,๐๐๐ 

 

1๐,๐๐๐ 

 
1๐,๐๐๐ 

 

 

/2.5 มาตรการ... 



  

-๘- 
  

2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจง้หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

 
2.5.1 มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ” 
2.5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองคก์รอิสระ” 
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 
2.5.4 มาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

 
- 
- 
 
- 
- 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
 

 
- 
- 
 
- 
- 

 

 

มิติท่ี 2 รวม 12  มาตรการ 4  กิจกรรม  -  โครงการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มิติท่ี 3...                              
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มิติที ่3                             การ
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
   
  

 
3.1  การจัดให้ มีและ เผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็น
การอ านวยความสะดวกแ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง ถ่ินได้ ทุ ก
ขั้นตอน 

 
3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงและพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้” 
3.1.2 กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลงั 
พสัดุ และทรัพยสิ์นของต าบล และการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั
การเงินการคลงั” 
3.1.3 มาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

 - 

  

  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกขข์องประชาชน 

 
3.2.1 โครงการจดัเวทีประชาคม 
3.2.2 โครงการการด าเนินงานศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขอ์งคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3.2.3 มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
  

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

                                                                                                                                               3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

3.3.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3.3.2  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 3  มาตรการ 2 กิจกรรม 3  โครงการ     

/มิติท่ี 4 ... 
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มิติที ่4  
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.1 การจดัวางระบบตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน  
 

4.1.1 โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี                  

4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 

- 
 
- 

  

 - 
 
- 
 

 

- 
 
- 

 
  

 4 . 2  ก า ร สนับ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ  ห รือการบ ริหาร
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้
 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการบริหารงานบุคคล 
4.2.2 กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
4.2.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทอ้งถ่ิน 
 

4.3.1 โครงการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 
 
 

/4.4.การเสริม... 
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 4.4.การเสริมพลงัการมีส่วนร่วม

ของชุมชน (Community) และ

บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อตา้นการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 1 มาตรการ 6 กิจกรรม 2 โครงการ     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 



/ส่วนท่ี 3... 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี 1 
ล าดบัท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. หลกัการและเหตุผล 
 หลกัธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลกัส าคญัในการบริหารและ
การปฏิบติังานจะตอ้งมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกใน
การท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง
สามารถแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในองคก์รไดอี้กดว้ย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีเป็นปัญหาเร่ือรัง
ท่ีมีส่วนบัน่ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงั ในสถานการณ์วกิฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัในสังคมไทยดงักล่าว ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยต่างเห็นพอ้งตรงกนัว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชนัลดน้อยลงและหมดไปไดใ้นท่ีสุดนั้น 
ตอ้งน าหลกัธรรมาภิบาลไปปรับใชก้บัทุกภาคส่วนไม่วา่จะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยา่งเขม้งวดจริงจงั พร้อมทั้งสร้างทศันคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมตา้นภยั
การทุจริต ควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งน้ี 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ้ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการนั้น ปรากฏอยูใ่นบทบญัญติัของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั ซ่ึง
ไดว้างกรอบการน าหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนบัเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นวา่ประเทศไทยมีพฒันาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลกัธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบนัยงัคงอยู่บนความหลากหลายในองคป์ระกอบหลกัของ
ธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดว้ยหลกัความชอบธรรม (Legitimacy) หลกัความโปร่งใส (Transparency) หลกัความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได ้(Accountability) หลกัความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลกัการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้ น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เคร่ืองมือกลไกในการสร้างมาตรฐานดา้นความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองคก์รใดๆ จะตอ้งค านึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์นวทาง หรือวธีิการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองคก์รสามารถปฏิบติั เพื่อสร้างระบบบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีไดต่้อไป 

/ดงันั้น เพื่อประโยชน์... 
 
 

ส่วนที่ 3 
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 ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จึงจดัท าโครงการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลข้ึน 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ บุคลากรขององคก์รมีความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตย ์น าไปสู่การปฏิบติัท่ีดีต่อประชาชน 
 2. เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบติั
หน้าท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
4. เป้าหมาย 
 ผูบ้ริหาร   สมาชิกสภา  พนกังานและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2. มอบงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบโครงการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจดัหาวทิยากร 
 4. จดัท าก าหนดการและหวัขอ้การอบรม 
 5.ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลงัการอบรม 
 6. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการใหผู้บ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ทราบ 
7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
 2๐,๐๐๐ บาท  
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. ผูบ้ริหาร  บุคลากรขององคก์รมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความ
ซ่ือสัตย ์
 2. ผูบ้ริหาร  บุคลากรมีเกิดความตระหนกัในการรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีทุกขั้นตอนและปฏิบติั
หนา้ท่ีตามอ านาจหนา้ท่ีดว้ยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

/ล าดบัท่ี 2... 
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ล าดบัท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2. หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาประเทศให้กา้วหน้าประชาชนมีความสุขอยา่งย ัง่ยืนและสามารถกา้วพน้ทุกวิกฤติของโลก
ท่ีมากบักระแสโลกาภิวฒัน์ มีรากฐานส าคญัจากการพฒันาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจา้หน้าท่ีของรัฐ” ซ่ึงได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจท่ีได้รับอย่างซ่ือสัตย ์ตอ้งดูแล จดัการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะ การจดัการทรัพยากรของชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จึงเห็นความส าคญัในการพฒันา
บุคลากร เพื่อตระหนกัถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานตามภาระหนา้ท่ี  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ประชาชน และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ้ือสัตยสุ์จริต  
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการปฏิบติังานตาม
ภาระหนา้ท่ีใหมี้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เพื่อให้ผูบ้ริหาร  บุคลากรขององค์กร มีความตระหนกัในการปฎิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และพฒันาตนเองใหมี้จิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัใหมี้การด าเนินกิจกรรม 
  1. ฝึกอบรมสัมมนา  
  2. จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์บุคคลตน้แบบในองคก์ร 
  3. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 พ.ศ. 2562- 2564 

/8. งบประมาณ... 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ 
 ส านกัปลดัต าบล   
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 3.1 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีโดยมุ่ง
สัมฤทธ์ิของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน บุคลากรขององคก์ร มีความตระหนกัในการปฎิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฎิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
ล าดบัท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้” 
2. หลกัการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ไดป้ระกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบงัคบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว ให้ถือวา่เป็นการกระท าผิดทางวินยั ซ่ึงมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าก าหนดให้พนักงานต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งของ
ต าบลมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ไดแ้ก่ ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทบัซ้อน,ยืนหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วมีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั ให้ขอ้มูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และยึด
มัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร นอกจากน้ี ส านกังาน ก.พ. ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเร่ียไร และกรณีการให้หรือรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดให้ขา้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ี
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ควรน า
แนวทางการด าเนินการดงักล่าวมาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัโดยอนุโลม 

/ดงันั้น เพื่อให.้... 
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ดงันั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังานและเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน จึงไดจ้ดัท า

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบติังานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
ทุกระดบัน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอนัเป็นการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติการปฏิบติัหนา้ท่ีในการยดึหลกัตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
 2.เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคก์รให้เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนไป และสร้างความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป  
 3. เพื่อให้เกิดพนัธะผกูพนัระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดบั โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดบั 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทัว่ไป 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จดักิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมส าหรับองคก์ร ท่ี
ตอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. จดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติัตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตน  
 5. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 6. ติดตามประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถาม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ 
 งานนิติการและกิจการสภา 

 
/10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์... 
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10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายพนักงาน 
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง ไดรั้บการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
 2. บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในการปฎิบติัตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคก์ร ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  
 
ล าดบัท่ี 4 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว พฒันา และ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. หลกัการและเหตุผล 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไมอ้ยูเ่ป็นจ านวนมาก การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าไมท่ี้ผิด
กฎหมายเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบนัทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทยมีจ านวนลดนอ้ยลง ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวถีิชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นอยา่งมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมี้การริเร่ิมโครงการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ซ่ึงจะสามารถช่วย
ให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไมข้องประเทศ โดยทั้งสองพระองคท์่านไดพ้ยายาม
คิดคน้หาวิธีนานปัการท่ีจะเพิ่มปริมาณป่าไมข้องประเทศไทยให้มากข้ึนอยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงพระองคท์่าน
ไดเ้สนอวธีิท่ีเรียบง่ายและประหยดัในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกป่า 3 อยา่ง เพื่อประโยชน์ 4 อยา่ง”
ปลูกป่า 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ปลูกไมใ้ห้พออยู ่พอกิน พอใช ้และระบบนิเวศน์ “พออยู”่ หมายถึง ไมเ้ศรษฐกิจ ปลูกไว้
ท าท่ีอยูอ่าศยัและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช”้ หมายถึง ปลูกไม้
ไวใ้ชส้อยโดยตรงและพลงังาน เช่น ไมฟื้น และไมไ้ผ ่เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน
มากท่ีสุด ได้ตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกนัอนุรักษ ์
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตนเอง 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ  
 2. เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได ้

/3. เพื่อเป็นการ... 
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 3. เพื่อเป็นการสร้างความสามคัคี และสร้างกลุ่มอาสาสมคัรและพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนในพื้นท่ี ปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้จ านวน 6 หมู่บา้น โดยปลูกพนัธ์ุไมป้ระเภทต่างๆ ทั้งไมย้ืนตน้ ไมป้ระดบั ไมผ้ล ไมด้อก และ
พืชผกัสวนครัว ร้ัวกินได ้เป็นตน้ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน ้ า คูคลอง ท่ีเส่ือมโทรมในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จ านวน 6 หมู่บา้น และพื้นท่ีทั้งหมดในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้โดยบูรณาการร่วมกนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชน
ต่างๆ  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และแหล่งน ้ า คู 
คลอง ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินงาน 
 1. จดัอบรมผูเ้ขา้ร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 2. จดัเวทีระดมความคิดเห็นการจดักิจกรรมและการจดัตั้งกลุ่มพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มประจ าชุมชน  
 3. จดัเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มประจ าชุมชน  
 4. จดักิจกรรมร่วมกนัปลูกตน้ไมใ้นชุมชน พฒันา ขดุลอก คูคลอง ก าจดัวชัพืชในแม่น ้ าคูคลอง ท าความ
สะอาดถนนและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 5. จดักิจกรรมพฒันา ปรับปรุงภูมิทศัน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน น่าพกัผอ่นหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกก าลงักายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 
 6. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นกรณีตวัอยา่งให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม
อาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 



 
/2. ประชาชนเกิด... 
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 2. ประชาชนเกิดความตระหนกัและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได ้ 
 3. ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 
ล าดบัท่ี 5 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการ
กระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกนั จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึก
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 
ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวติประจ าวนั  ใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง         
3. วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใชใ้นการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัได ้
 2.เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งสมดุลท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้  
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัอบรม/บรรยายใหค้วามรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยวทิยากรใน
ชุมชน 
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 2.ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความส าเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 2๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใช้
ในการด าเนินชีวติประจ าวนัได ้
 
ล าดบัท่ี 6 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตุผล 

โครงการอบรมใหค้วามรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยูท่ี่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ไดพ้ระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัราษฎรผูป้ระสบความทุกขย์าก ดอ้ยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยเนน้ให้ผล
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบ้ืองแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกนัก็เป็นการปูพื้นฐานไวส้ าหรับ “ความกินดี อยูดี่ ในอนาคต” ดว้ย ดงันั้น โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการท่ีมุ่งพฒันาราษฎรผูย้ากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทท่ีอยูห่่างไกล ทุรกนัดารและยากจนอยา่งแทจ้ริง โดยมีหลกัการส าคญัคือ การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยดั การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ี
เหมาะสม นอกจากนั้น ยงัมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ตอ้งการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี และความพร้อมของเกษตรกร
ไดด้ว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จึงจดัท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได ้
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหน่ึงในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ใหก้บัผูมี้รายไดน้อ้ย ดอ้ยโอกาสทางสังคมและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจ 



 
/3. วตัถุประสงค.์.. 

 
-21- 

 
3. วตัถุประสงค ์
 1. ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายไดใ้หป้ระชาชนในชุมชน 
 2. สร้างความรู้ความเขา้ใจแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท่ี้มีความสนใจในการสร้างอาชีพ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพนัธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2 จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ดใหก้บัผูร่้วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝึกปฏิบติังาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรั้บผดิชอบ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเพาะเห็ดและสามารถสร้างรายไดใ้ห้ตนเอง 
 2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ล าดบัท่ี 7 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลกัการและเหตุผล 
 สภาวะปัจจุบนัสังคมมีความเจริญกา้วหนา้ในการพฒันาประเทศดว้ยวิทยาการสมยัใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กบัความส าเร็จทางวตัถุกนัมาก ขาดความเอาใจใส่ในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ท าให้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว 
สมาชิกในครอบครัว ส่วนหน่ึงเป็นปัญหาของการขาดศีลธรรม คุณธรรม ดงันั้นการส่งเสริมคุณธรรมโดยเร่ิม



จากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบนัครอบครัว หากไดรั้บการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรม 
โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซ่ือสัตย ์ส่งผลใหเ้ยาวชนเป็น 
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บุคคลท่ีมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ และคุณภาพต่อไป    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการพฒันาเยาวชนให้มีจิตส านึกท่ีดี จึงไดจ้ดัท าโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นเยาวชนเป็นคนท่ีมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการ
ด าเนินชีวติ จะช่วยสร้างใหพ้วกเขาตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุม้กนั รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง ไม่
ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผูพ้ร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่า เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศชาติ เพื่อความเจริญกา้วหนา้และมัน่คงของชาติ 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกจิตส านึกในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรม โดยเฉพาะการสร้างจิตส านึกความซ่ือสัตยใ์ห้แก่เด็กและ
เยาวชน 
 2. เพื่อสร้างความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 หวัหนา้ครอบครัว สมาชิกในครอบครัว  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้   
6. วธีิด าเนินการ 
 1. ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งก าหนดจดังาน 
 2. จดัท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมติั 
 3. ประสานการจดังานใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
 4. ประสานคณะวทิยากร และประชาสัมพนัธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจง 
 6. ด าเนินการตามโครงการ 
 7. ติดตามและประเมินผลการจดังาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรั้บผดิชอบ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 



 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความตระหนกัในการด ารงตนตามหลกัคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์สุจริต 
2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้าง

สังคมท่ีดี 
 

/ล าดบัท่ี ๘... 
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ล าดบัท่ี ๘ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัการทุจริตเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอยา่งรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะทอ้นวิกฤตการณ์
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยืนนั้นคนในสังคมตอ้งมีค่านิยมใน
การรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ตามพระราชบญัญติัต าบลพ.ศ.2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ.2552   มาตรา 5๐ ภายใตบ้งัคบัแห่ง
กฎหมาย ต าบลต าบลมีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตต าบลดงัต่อไปน้ี (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (2) ให้
มีและบ ารุงทางบกและทางน ้า  (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล  (4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  (5) ให้มีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง  (6) ให้ราษฎรไดรั้บ
การศึกษาอบรม  (7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ   (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันาธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน(9) หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหนา้ท่ีของต าบล   
พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้ต าบล เมืองพทัยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี (9) จดัการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตอ้งการพฒันาคนไทยให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและจดัตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้พิจารณาเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงได้จดัโครงการ
สร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัและ
ค่านิยมท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีส าคญั ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็น
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุจริตท่ีไดผ้ลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกตอ้ง มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต การยดึมัน่ในความสัตยจ์ริงรู้จกัแยกแยะถูกผิด ปฏิบติัต่อตนเองและผูอ่ื้นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนกัรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตวัเองในการ
กระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 



3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 

/3.2 เพื่อสร้าง... 
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 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมใหเ้ด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินการ 
 1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้ งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใหก้ารอุดหนุน  

 3.ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  
4. ติดตามการด าเนินการ 

 4. สรุปผลการด าเนินการ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1.มีการน าหลกัสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้ใหก้ารอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนไดรั้บการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริตมีภูมิคุม้กนั
ทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
ล าดบัท่ี 9 



1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อตา้นการทุจริต 

/2. หลกัการ... 
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2. หลกัการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาส าคญัท่ีมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อประเทศ  ดงันั้นการปลูกจิตส านึกของคนใน
ชาติใหมี้จิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะตอ้งสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้จึงจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในการต่อตา้นการทุจริตให้เกิดข้ึนในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนในชุมชนต่อไป  
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อใหส้ร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจริตใหก้บัเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนมีความซ่ือสัตย ์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 ศูนยเ์ยาวชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินการ 
 1.จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อตา้นการทุจริต เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
แนวทางในการด าเนินการ  
 2.จดัประชุมคณะท างานฯ 
 3.ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีก าหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองการศึกษา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสัมฤทธ์ิ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 



 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซ่ือสัตย ์สุจริต และมีความตระหนักในการต่อตา้นการ
ทุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 
 

/ล าดบัท่ี 1๐... 
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ล าดบัท่ี 1๐ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. หลกัการและเหตุผล 
 ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวติของมนุษย ์ไม่วา่จะเป็น น ้ า ป่าไม ้แร่ธาตุ ซ่ึงนบัวนั
จะหมดลงเน่ืองจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบนัปัญหามลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึน ท าใหน้ ้าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะลน้เมือง อนัเน่ืองมาจากการขาดจิตส านึกของมนุษยท่ี์มีต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความส าคญั และตอ้งไดรั้บการพฒันาทุกๆ ดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ใหป้ระชาชนเป็นพลเมืองดีท่ีจะเป็นก าลงัในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประเทศชาติต่อไป 
 ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และปัญหาท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดจ้ดัท าโครงการเยาวชน
สัมพนัธ์ เพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข้ึน 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่ประชาชน มีความตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น
สมบติัของชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีจิตส านึกสาธารณะรู้จกัเสียสละ และรู้จกัแบ่งปัน 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติท่ีก าหนดตามความเหมาะสม 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 6.3 ประสานงานวทิยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 6.4 ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม และสถานท่ีจดักิจกรรม 
 6.5 ด าเนินโครงการจดักิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว ้



 6.7 สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

2๐,๐๐๐ บาท 
/9. ผูรั้บผิดชอบ.... 
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9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสัมฤทธ์ิ 
 1. ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80  
 2. ประชาชนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเกิดจิตส านึก
ท่ีจะอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นสมบติัของชาติ 
 3. ประชาชนเกิดจิตส านึกสาธารณะรู้จกัเสียสละ และรู้จกัแบ่งปัน 
 
มิติท่ี 2 
ล าดบัท่ี 11 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 

ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึงมุ่งสู่
การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทกัษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิในดา้นความโปร่งใสทดัเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวสิัยทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตา้นทุจริต”มีเป้าหมายหลกัเพื่อให้
ประเทศไทยไดรั้บการประเมินดชันีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564ซ่ึงการท่ีระดบัคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐตอ้งมีระดบัธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจา้หน้าท่ีของรัฐและประชาชนตอ้งมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความส าคัญยิ่งในการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงปัจจุบนัมีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จ  านวน 7,852 แห่งซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นหน่วยงานของรัฐภายใตโ้ครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก



ส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลกัในการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ถือเป็นกลไก
ส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินซ่ึงน าไปสู่การพฒันาทัว่ทั้งประเทศ การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้
ให้เกิดความย ัง่ยืนรัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็น
หน่วยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในระดบัพื้นท่ีส่วน
การก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะท าไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพื่อ
การคุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

/องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้... 
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  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
ในระดบัทอ้งถ่ินเองซ่ึงจะเป็นกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาประชาธิปไตยและร่วมมือกนัสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน                    
มีการบริหารใหเ้ป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนผูบ้ริหารจึงไดด้ าเนินการจดัท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้น
การทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3. วตัถุประสงค ์

1.เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้อยา่งเห็นเป็นรูปธรรม    
  2.เพื่อประชาสัมพนัธ์เจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้สู่การรับรู้ของสาธารณชน  
4. เป้าหมาย 
 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ผูบ้ริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพื่อป้องกนัการทุจริตและตา้นการทุจริต  
 2. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้ 
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ  
 งานนิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ผูบ้ริหารไดแ้สดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเห็นเป็นรูปธรรม 

ล าดบัท่ี 12  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 
 

/2. หลกัการและเหตุผล... 
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2. หลกัการและเหตุผล 
 พนักงานลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เป็นบุคลากรท่ีมี
ความส าคญัต่อองคก์ร โดยการขบัเคล่ือนการพฒันางานขององคก์รให้มีศกัยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพฒันางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร่ิมมาจากบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันางานให้มีคุณภาพ จะตอ้งมีมาตรฐานในการท างานท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจน และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได ้ดา้นการพฒันาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการท่ีเป็นธรรม
ตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผูบ้ริหารได้ให้ความส าคญักบัการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการท างานได ้จึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลกัคุณธรรม และกฎหมายของผูบ้ริหารให้
ปรากฏชดัเจน  
 2. เพื่อก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบติัในการท างาน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอยา่งเป็นธรรม 
 3. เพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้สนอความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละป้องกนัการไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 



 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2.แต่งตั้งคณะท างาน 
 3.จดัท ามาตรการ แนวทางปฏิบติัในการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 4.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอของบุคลากรในองคก์ร 
 5.ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6.ก ากบัติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ  
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2.แนวทางป้องกนัการไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถเสนอความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ในการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 4. ลดขอ้ร้องเรียนในการด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลของต าบลไม่นอ้ยกวา่ 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่นอ้ยกวา่ 80% 
 
ล าดบัท่ี 13 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และหวัหนา้ส่วน
ราชการ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นหน่วยงานบริหารราชการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
หน่ึงท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน หน้าท่ีตามพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีตอ้งท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่



ประชาชน ผูม้ารับบริการติดต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ของต าบลนั้น มกัจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูก่บัฝ่ายผูบ้ริหาร ไม่มีการกระจาย 
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมติั อนุญาต ไปยงัหัวหน้าหน่วยงาน ระดบัส านกั กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ไดรั้บ
ความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี 
ส่งผลใหร้ะบบการใหบ้ริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังาน
เกินความจ าเป็น ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า นายกเทศมนตรีต าบลดอนตาล มีอ านาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมติั เก่ียวกบั
ราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบติัราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีต าบลดอนตาลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใน
การสั่งหรือการปฏิบติัราชการดงันั้น เพื่อใหก้ารบริหารราชการเป็นไปตาม 
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หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเง่ือนไขขั้นตอนท่ีมีความยุง่ยาก จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้และหวัหนา้ส่วนราชการ 
3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการใหบ้ริการประชาชนใหไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 
 3.2 เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมติัของผูบ้ริหารทุกระดบั 
 3.4 เพื่อป้องกนัการผกูขาดอ านาจหนา้ท่ีในการใชดุ้ลพินิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัท าค าสั่งมอบหมายงานของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และหวัหนา้ส่วนราชการ  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จดัท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมติั ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอ้บงัคบัและหนงัสือสั่ง
การ 



 2. จดัท าหนงัสือแจง้เวียนให้ทุกส่วนราชการและผูรั้บมอบอ านาจให้ปฏิบติัราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบติั 
 3. จดัท าประกาศ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
 4. ใหผู้รั้บมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบติังานตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ  
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 2. ค  าสั่งมอบหมายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งปฏิบติัราชการแทน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 4 ฉบบั 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัดี 
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ล าดบัท่ี 14 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ
ดว้ยตนเอง ทั้งในเร่ืองการจดัหารายไดแ้ละการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัท า
บริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้   ดงันั้นการท่ีองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบริหารงานดว้ย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดงันั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยสิ์นของทางราชการ เป็นเร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้ความส าคญั เพื่อป้องกนัการใชจ่้าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวตัถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ให้กบัพวกพอ้ง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้จึงไดจ้ดัท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
3. วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อป้องกนัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผดิวตัถุประสงค ์ไม่มีประสิทธิภาพ  
 2.เพื่อป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเอง และพวกพอ้ง 



 3.เพื่อสร้างกลไกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้งขององคก์ร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัดุ  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.จดัประชุม 
 2. จดัท าค าสั่งคณะท างาน 
 3.ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
 5. จดัท าประกาศ ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6.ก ากบัติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะเสนอผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เพื่อ
ปรับปรุงแนวทางในการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ  
 กองคลงั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีมาตรการป้องกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวตัถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเอง และพวกพอ้ง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้งขององค์กร
ผา่นช่องทางการประชาสัมพนัธ์ขององคก์ร 

ล าดบัท่ี 15 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง” 
2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซ่ึงก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ



ประชาชนและการปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุ ปี 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อวเิคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารใช้ในการพฒันาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานดา้นจดัซ้ือจดั
จา้ง 
 3. เพื่อป้องกนัการใชจ่้ายงบประมาณท่ีผดิวตัถุประสงค ์ไม่มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานและเก่ียวขอ้งในงานการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัดุ  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ประชุมวางแผนวเิคราะห์ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจดัเก็บขอ้มูลในการจดัซ้ือจดัจา้งในฐานขอ้มูล 
 3. จ  าแนกวธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 4. สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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 5. รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งเสนอผูบ้ริหารเพื่อประกอบการพฒันาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง 
 6. เผยแพร่รายงานผลใหส้าธารณชนรับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1.รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้ง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานขอ้มูลให้ผูบ้ริหารใชใ้นการพฒันาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานดา้นจดัซ้ือจดัจา้ง
เพื่อป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวตัถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 
 



ล าดบัท่ี 16  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง 
2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ
ดว้ยตนเอง ทั้งในเร่ืองการจดัหารายไดแ้ละการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัท า
บริการสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น การท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะตอ้งบริหารงานดว้ย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 
 ดงันั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยสิ์นของทางราชการ เป็นเร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้ความส าคญั เพื่อป้องกนัการใชจ่้าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวตัถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกนัการเอ้ือประโยชน์ให้กบัพวกพอ้ง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้จึงไดจ้ดัท ากิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการจดัซ้ือ – จดัจา้ง เพื่อให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ – จดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ทุกโครงการ 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือ – จดัจา้งรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน 

/4. เป้าหมาย/ผลผลิต... 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ขอ้มูลการจดัซ้ือ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้ท่ีด าเนินการตามพระราชบญัญติั การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ  านวน 4 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์บอร์ดประชาสัมพนัธ์ หนงัสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. รวบรวมขอ้มูลกระบวนการจดัหาพสัดุเพื่อจดัท าประกาศ ดงัน้ี 
  - ประกาศการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 
  - ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกพร้อมวงเงินการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 
  - ประกาศวนั เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

javascript:void(0);


 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ตามช่องทางการประชาสัมพนัธ์ของต าบล ได้แก่ ทาง
เวบ็ไซต ์บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นตน้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ  
 กองคลงั  
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1.ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่องทาง 
 2.มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ครบทุก
โครงการ  
  
 ล าดบัท่ี 17 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ยกระดบัคุณภาพการบริการประชาชน” 
2.หลกัการและเหตุผล 
 ประชาชนในพื้นท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ มีความหลากหลายทางวฒันธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จึงได้ให้ความส าคญัในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือก 

/ปฏิบติัในการ... 
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ปฏิบติัในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน าแนวทางตามหลกัการ
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีมาประยุกตใ์ช ้
โดยเฉพาะหลกัความโปร่งใส (Transparency) และหลกัเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกดา้น เพศ ถ่ินก าหนด 
เช้ือชาติ ภาษา อาย ุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบัมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดก้  าหนดให้ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐและการปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไป
โดยความซ่ือสัตย ์สุจริต สามารถตรวจสอบได ้
 ดงันั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชดัเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบติังาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเวน้การปฏิบติั
หนา้ท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อให้



เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิง่ข้ึน 
3. วตัถุประสงค ์

1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาพฒันาการปฏิบติังานให้มีระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

2. เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานใหบ้ริการอยา่งมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั 
 3. เพื่อให้ประชาชนผูม้ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเช่ือมัน่ในองค์กร
  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ร้อยละ 80 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัให้มีการน าเทคโนโลยีมาพฒันาระบบต่างๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เคร่ืองมือการปฏิบติังานท่ีมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
ไดแ้ก่ ระบบบตัรคิวในการใหบ้ริการ ระบบการใหบ้ริการออนไลน์ เป็นตน้ 
 6.2 จดัใหมี้และปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน อตัราค่าบริการ (ถา้มี) และระยะเวลาท่ีใชใ้น
การด าเนินการใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบอยา่งชดัเจน 
 
 

/6.3 จดัใหมี้ระบบ... 
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 6.3 จดัให้มีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ี ไดแ้ก่จดัให้มี
กลอ้งวงจรปิดภายในสถานท่ีใหบ้ริการ 
 6.4 จดัให้มีสถานท่ีส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการโดยไม่เลือกปฏิบติั ไดแ้ก่ ทางลาดชนัห้องน ้ าส าหรับผู ้
พิการ 
 6.5 จดัใหมี้ป้ายสามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษามาลายกูลาง 
 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)        มา
ประยกุตใ์ชใ้นการประเมินผลการใหบ้ริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 



9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล   
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   
 กองคลงั   
 กองช่าง   
 กองศึกษา   

กองวชิาการและแผนงาน 
 10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

1. มีการน าเทคโนโลยมีาพฒันาการปฏิบติังานใหมี้ระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

2. มีระบบการท างานให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใหบ้ริการอยา่งมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั 
 3.ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80 

4. ลดจ านวนขอ้ร้องเรียนการใหบ้ริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบติั  
 
ล าดบัท่ี 1๘ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการมอบอ านาจอนุมติั อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบริหารงานในดา้นต่างๆภายในองค์กรนั้น 
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานใหเ้กิดความคล่องตวั รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/ 
 

/มอบหมายภารกิจ... 
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มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผูใ้ต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคญั คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเร่ืองนั้นเป็นอยา่งดี ดว้ยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อใหก้ารบริหารงานก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดงันั้น การด าเนินการของหน่วยงานตอ้งมีการปรับให้เขา้กบัสภาพสังคมและทนัต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ตอ้งมีการกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผูมี้อ  านาจในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3. วตัถุประสงค ์



 1. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง อนุญาต อนุมติั ปฏิบติัราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผูมี้อ านาจในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้  
 2. เพื่อป้องกนัการผกูขาดอ านาจหนา้ท่ีในการใชดุ้ลยพินิจอนัอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 

3. เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ ปลดัต าบลต าบล รองปลดัต าบลหรือหวัหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมติั แต่งตั้ง ปฏิบติัราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผูมี้อ านาจในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เพื่อกระจายอ านาจในการตดัสินใจ 

2. แจง้เวยีนผูรั้บมอบอ านาจและทุกหน่วยในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ รับทราบ 
3. ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผูรั้บผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผูรั้บมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามค าสั่งท่ีไดรั้บมอบมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล 
 

/10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์... 
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10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผูมี้อ านาจในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ และเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการจากหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน 

ล าดบัท่ี 19 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
2. หลกัการและเหตุผล 



 ปัจจุบนัสังคมไทยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นอกจากน้ียงัเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหบุ้คคลหรือองคก์รมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนบัสนุน และอนุรักษม์รดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติสืบไป 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ เพื่อน าผูท่ี้
ไดรั้บการคดัเลือกระดบัหมู่บา้นเขา้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวนัสืบสานประเพณี วนัสงกรานต ์
และวนัผูสู้งอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมัน่ ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอยา่งต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูท้  าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้  
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ ตระหนักถึงความการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิต
สาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป
  
4. เป้าหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 - ผูท้  าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 
 

/6. วธีิด าเนินการ... 
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6. วธีิด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผูใ้หญ่บา้น และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เพื่อคดัเลือกบุคคล
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 
 3. จดัท าเอกสารผูท้  าคุณประโยชน์ดา้นต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี 
  - ดา้นช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ดา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดีเด่น การจกัสาน (ประชาชน) 



  - ดา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดีเด่น เพลงพื้นบา้น (ประชาชน) 
  - ดา้นถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ด าเนินการจดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของผูท่ี้ไดรั้บรางวลัใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจดัท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมี้จิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. การยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดีเด่น ผูท้  าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะหรือเขา้
ร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคคลท่ีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
 
ล าดบัท่ี 2๐ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  

 
/และเม่ือภายหลงั... 
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และเม่ือภายหลงัไดท้รงเน้นย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืน
ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสมยัก่อนเกษตรกรจะท าการ 
ผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศยัธรรมชาติตามสภาพแวดลอ้มมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกนั ทั้งพืชผกั ไม้
ผล ไมย้นืตน้ พืชสมุนไพร พืชใชส้อย ในลกัษณะของสวนผสม ต่อมามีการพฒันาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภค
และจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ตอ้งหันกลบัมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลกัษณะเศรษฐกิจ



พอเพียงอีกคร้ัง การปลูกผกัสวนครัวร้ัวกินไดจึ้งเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการเกษตรแบบ
พึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภยัจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกคา้ง ท าให้
สภาพแวดลอ้มของบริเวณบา้นน่าอยูน่่าอาศยั และท่ีส าคญัสามารถใชบ้ริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของ
ครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายไดใ้ห้แก่
ครอบครัวอีกดว้ย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้  ได้เห็นความส าคญัของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดบัแรก จึงได้ร่วมกบัศูนยบ์ริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคดัเลือกประชาชนท่ีปฏิบติัตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลด
การใชท้รัพยากรน ้ าและตน้ทุนในการใชจ่้ายลงได ้และสามารถน าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้
อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลง้ให้
สอดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าตน้ทุนและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นตวัอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ให้มีรายไดจ้ากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยา่งย ัง่ยืน จึงไดจ้ดัท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์
เรียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยงัเป็นตวัอยา่งให้แก่เกษตรกรได้
นอ้มน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาใชใ้นการด าเนินชีวติอีกดว้ย 
3. วตัถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูป้ฏิบติัตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตวัอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนยเ์รียนรู้โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ประชุมคณะกรรมการศูนยบ์ริการฯ ประจ าต าบล 
 

/2.ด าเนินคดัเลือก... 
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 2.ด าเนินคดัเลือกบุคคลตน้แบบท่ีนอ้มน าเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 
 3.ประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งใหเ้ป็นวทิยากรประจ าศูนยเ์รียนรู้โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลท่ีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตวัอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการฯ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. จ  านวนบุคคลท่ีด ารงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
 2. ขยายผลองคค์วามรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหป้ระชาชนในชุมชน 

  
ล าดบัท่ี 21 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ” 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ มีอ านาจหนา้ท่ีดา้นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
และการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการ
ด าเนินการบริหารจดัการต่างๆ ตอ้งค านึงถึงหลกั    ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่
เกิดปัญหาขอ้ครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซ่ึงสาเหตุการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของ
ภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดบับุคคล หรือเกิดจากปัจจยัทางวฒันธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลกัษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต ดงันั้น วิธีการบริหารจดัการภายใน
องคก์รท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวฒันธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับไดข้อง
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีภายในองคก์ร โดยการสร้างความตระหนกัถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อตา้นการทุจริตภายในองคก์รของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีถึงแมจ้ะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น
ส่ิงส าคญัท่ีหน่วยงานตอ้งสร้างใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องคก์รท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตอนัจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนกัถึงภยัจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

/ดงันั้น ต าบลต าบล... 
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 ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จึงไดจ้ดัท ามาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ” ท่ี
ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อ
เป็นการพฒันาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานใหสู้งข้ึน 
3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบติัราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 



 3.2 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการ (ส านกั/กอง) น าไปยดึถือมาตรการและน าไปปฏิบติั 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบติัราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ยดึมัน่ในประมวลจริยธรรมขององคก์ร โดยมีกรอบดงัน้ี 

 - หา้มเรียกรับเงิน เร่ียไร หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผูม้าใชบ้ริการ 
 - หา้มปฏิบติัหนา้ท่ีเอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบติัแก่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและพวก

พอ้ง 
 - ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศใหบุ้คลากรในองคก์รถือปฏิบติั และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ 
4. จดักิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนกัในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี 
5. ก ากบัติดตามมาตรการ “จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ”  

 6.รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นขอ้มูลในการด าเนินการปรับปรุงขอ้ตกลงการ
ปฏิบติัราชการในปีต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล    

/กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม... 
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 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   
 กองคลงั   
 กองช่าง   
 กองการศึกษา   

กองวชิาการและแผนงาน 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 



- ขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองคก์รในการปฏิบติัราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ยดึมัน่ในประมวลจริยธรรมขององคก์ร 

- ลดขอ้ร้องเรียนของบุคลากรในองคก์รเก่ียวกบัเร่ืองการทุจริต 

ล าดบัท่ี 22 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ” 
2. หลกัการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
ประเภทไดใ้ห้อ านาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอก ากบั
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
 กลไกองคก์รอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอ้ านาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นกัการเมืองทอ้งถ่ินและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึง
หน่วยงานทั้งส านกังานคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีส าคญั 
 ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อก าหนดผูรั้บผดิชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองคก์รอิสระเป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

/5. พื้นท่ีด าเนิน... 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผูก้  ากบัดูแลและ
องคก์รอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 



  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการใหค้วามร่วมมือใหผู้บ้ริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบติัราชการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จากหน่วยงานภาครัฐ และองคก์รอิสระ 

ล าดบัท่ี 23 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน” 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท ์หรือแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยสามารถแกไ้ขความเดือดร้อน
ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเร่ืองร้องเรียนประจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้รวมถึงจดัท าคู่มือด าเนินการเร่ืองร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้
ข้ึน เพื่อด าเนินการมาตรการจดัการในกรณีไดรั้บทราบหรือรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบได้
ถือปฏิบติัใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

/3. วตัถุประสงค.์.. 
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3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการรับแจง้เร่ืองร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพื่อจดัให้มีมาตรการจดัการในกรณีไดรั้บทราบหรือรับแจง้หรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน 



5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. ก าหนดผูรั้บผดิชอบเร่ืองร้องเรียน 
 2. จดัท าคู่มือด าเนินการเร่ืองร้องเรียน 
 3. จดัประชุมให้ความรู้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบเร่ืองร้องเรียนเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานและ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีไดรั้บจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ให้ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คู่สัญญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดงักล่าวไดต้รงกบัความตอ้งการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนด าเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ตามคู่มือด าเนินการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ โดย
ปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 

/ล าดบัท่ี 24... 
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ล าดบัท่ี 24 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 



 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีนโยบายใช้หลกัธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศพัท ์หรือแจง้เบาะแสดว้ยตนเอง 
 เพื่อให้การด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดัท ามาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว 
ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้สร้างความเช่ือมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน  
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อมีกระบวนการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส 

2.เพื่อมีมาตรการก ากบัติดตามการด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในขั้นตอนการด าเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของ บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้รวมถึงขั้นตอนการลงโทษ
ผูก้ระท าผดิอยา่งรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 มาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.ประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 

3. ก าหนดมาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูก้ระท าความผิด  

 4. ก ากบัติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 5. เผยแพร่มาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ใหส้าธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากบัการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใหผู้บ้ริหารทราบ 

/7. ระยะเวลาด าเนิน... 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 



 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการ  
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีกระบวนการก ากบัการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใส 

2. ประชาชนมีความเช่ือมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้
เพิม่มากข้ึน  
 
มิติท่ี 3 
ล าดบัท่ี 25 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ปรับปรุงและพฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้” 
2. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญติัให้รัฐตอ้งจดัการให้ประชาชนมีโอกาส
กวา้งขวางในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้จึงไดมี้ศูนยข์อ้มูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถขา้ตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุง
ขอ้มูลข่าวสารใหค้รบถว้น และเป็นปัจจุบนัผา่นช่องทางในส่ือต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
 2.เพื่อมีหน่วยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจดัแสดงขอ้มูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหนา้ท่ีต่อสาธารณชน 
 3. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบติังานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลข่าวสารของศูนยข์อ้มูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้มี
ขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั  

/5. พื้นท่ีด าเนินการ... 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 



 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1.จดัตั้ งคณะท างานปรับปรุงและพฒันาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
 2. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  
 3.จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหนา้ท่ี 
 4. จดัท าขอ้มูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผา่นส่ือช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม ่าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ขอ้มูลการด าเนินงานของหน่วยงานผา่นหมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จดัใหมี้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับใหบ้ริการประชาชนทัว่ไป 
 7.จดัท ารายงานผลสถิติผูม้ารับบริการรวมทั้งขอ้เสนอแนะในการใชบ้ริการและสรุปผลเสนอผูบ้ริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลข่าวสารของศูนยข์อ้มูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้
ใหมี้ขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั   
 2. จ  านวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 
 3. จ  านวนส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

ล าดบัท่ี 26 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   กิจกรรม “การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน การคลงั พสัดุ และทรัพยสิ์นของต าบล และการรับ
เร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการเงินการคลงั” 
 

/2. หลกัการและเหตุผล... 
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2. หลกัการและเหตุผล 



 การบริหารงานราชการในปัจจุบนั ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
ตอ้งมีความโปร่งใส ตอ้งให้ประชาชนได้รับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วตัถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารในการปฏิบติังานใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ เพื่อประชาสัมพนัธ์การปฏิบติังานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพฒันาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเขม้แข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกนัและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตต าบล 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังบประมาณ รายการบญัชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจดัซ้ือจดัจา้ง จดัหา
พสัดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการช าระภาษีทอ้งถ่ิน และการรับเร่ืองร้องเรียน 
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และปิดประกาศขอ้มูล
ดงักล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั  
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของต าบล ท าใหล้ดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
 

/ล าดบัท่ี 27... 
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ล าดบัท่ี 27 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ 
ทั้งในเร่ืองการจดัหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ การท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน จะตอ้งบริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกั
ธรรมาภิบาล 
 ดงันั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ได ้จึงไดจ้ดัท ามาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เพื่อก ากบัให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวร้วมทั้งจดัให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อก ากบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จดัหาพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง จดัให้มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอ้บงัคบัท่ี
ก าหนดไว ้

2. เพื่อก ากบัติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ขอ้มูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ขอ้กฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งชดัเจน   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนด  
  2. ก ากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัตั้งคณะท างานจดัท ามาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 
 
 

/2. ประชุมคณะท างานฯ... 
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2. ประชุมคณะท างานฯ  
2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ต่อสาธารณชน 
- การบริหารงานบุคคล/แผนอตัราก าลงั 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจดัหาพสัดุ /แผนการจดัหาพสัดุ 
- การจดัซ้ือจดัจา้ง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ขอ้มูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้ 

4. รายงานผลการก ากบัติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้
ผูบ้ริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานิติการและกิจการสภา 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 

1. มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจดัหาพสัดุ การ
จดัซ้ือจดัจา้งต่อสาธารณชน  

 
/2. มีการเผยแพร่... 
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2. มีการเผยแพร่ขอ้มูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และสถานท่ีให้บริการอยา่ง
ชดัเจน   
  3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้  

ล าดบัท่ี 2๘ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจดัเวทีประชาคม 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เห็นความส าคญัของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง
กวา้งขวางและเท่าเทียมโดยใหป้ระชาชนกลุ่มองคก์รชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนไดมี้โอกาสแสดงออก
ถึงศกัยภาพความคิดเห็นความตอ้งการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมกาหนดแนว
ทางการดาเนินงาน ร่วมตดัสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้
ดว้ยการจดัท าโครงการจดัเวทีประชาคมข้ึนเพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู ่และสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลการพฒันา ปรับปรุง 
จดัท าแผนชุมชน แผนพฒันาทอ้งถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง
แทจ้ริง 
3. วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดร่้วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4. เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลการพฒันา ปรับปรุง จดัท าแผนชุมชน แผนพฒันาทอ้งถ่ิน อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพื่อจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัท าแผนชุมชนและ
วางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัใหมี้ประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

/6. วธีิด าเนินการ... 
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6. วธีิด าเนินการ 
 1.จดัท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเวทีประชาคม 
 2.จดัเวทีประชาคม  
 3. สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมประชาคมส่งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 4. สรุปปัญหา ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการจดัประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไวแ้ผนชุมชน 
แผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป เสนอต่อผูบ้ริหาร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ 
 กองวชิาการและแผนงาน 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีการจดัเวทีประชาคม 
 2. ไดรั้บทราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีขอ้มูลพื้นฐานชุมชนท่ีไดม้าตรฐานส าหรับใชใ้นการวางแผนพฒันาชุมชนและพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
ล าดบัท่ี 29 
1. ช่ือโครงการการด าเนินงานศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายใหมี้การบริการประชาชนในดา้นต่างๆ ท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผูรั้บบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคญั 
 ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จึงมีการจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้อง
ทุกขเ์พื่อไวส้ าหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
หรือน ามาเป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 

/3.3 เพื่อเสริมสร้าง... 
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 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุลากรของต าบลกบัประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
 ใหบ้ริการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีไดรั้บความเดือดร้อนร าคาญหรือผูมี้ส่วน
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบติัราชการตอ้งสามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมัน่ไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของ
ประชาชนผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม
และมีการจดัเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได ้
5. วธีิด าเนินการ 
 5.1 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน 
 5.3 น าเร่ืองเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาสั่งการเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจง้ผลการปฏิบติังานใหผู้ร้้องทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ใหบ้ริการในวนั เวลาราชการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข/์
ร้องเรียน ดงัน้ี 
 6.1 ส านกังานต าบล 
 6.2 ทางโทรศพัท ์
 6.3 ทางเวบ็ไซต ์ 
 6.4 ทางไปรษณีย ์
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานิติการและกิจการสภา 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเร่ืองร้องทุกข/์ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นวา่ประชาชนไดมี้ส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยูร่่วมกนั แสดงใหเ้ห็นถึงการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 9.2 สามารถด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามเร่ืองท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 9.3 แจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบภายใน 15 วนั 
 

/ล าดบัท่ี 3๐... 
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ล าดบัท่ี 3๐ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เห็นความส าคญัในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเร่ืองราว
ร้องทุกข์และเร่ืองร้องเรียนของประชาชนเพื่อเป็นขอ้มูลในการน ามาพฒันา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้
จดัท ามาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนข้ึน เพื่อก ากบัติดตามในการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพฒันาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแกไ้ขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข ์และเร่ืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
สะดวกและเหมาะสม รวมทั้ งจัดให้มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อก ากบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. พฒันาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแกไ้ขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจง้ผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์และเร่ืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
  
4. เป้าหมาย 
 1. ก ากบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2. ก ากบัติดตามให้มีการปรับปรุง พฒันากระบวนการจดัการแกไ้ขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกข์และเร่ืองเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัตั้งคณะท างานมาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ เพื่อก ากบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 

/3. คณะท างานฯ... 
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 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  
  - ก าหนดให้มีการจดัตั้ ง/ปรับปรุงศูนย์เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนใหป้ระชาชนรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
  - ก าหนดให้มีเจา้หน้าท่ี/หน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการรับเร่ือง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อยา่งชดัเจน  
  - ก าหนดให้มีการพฒันาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเร่ืองร้องทุกขแ์ละเร่ืองเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ ด าเนินการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนอยา่ง
เหมาะสมภายใน 15 วนัหากไม่สามารถด าเนินการไดท้นัภายใน 15 วนั ตอ้งช้ีแจงใหผู้ร้้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือ
ความกา้วหนา้ ผลเร่ืองร้องเรียน ให้ผูร้้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเร่ืองร้องเรียนให้ผูร้้องเรียน
สามารถติดตามผลไดด้ว้ยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์มาตรการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ ใหทุ้กหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากบัติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหด้ าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
 7.รายงานสรุปผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข ให้ผูบ้ริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ใหส้าธารณชนทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบ 
 งานนิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีศูนยห์รือหน่วยรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข/์ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเร่ืองร้องเรียน 

/4. มีการแจง้ผล... 
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 4. มีการแจง้ผลการด าเนินการหรือความกา้วหนา้ ผลเร่ืองร้องเรียน ใหผู้ร้้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเร่ืองร้องเรียนใหผู้ร้้องเรียนสามารถติดตามผลไดด้ว้ยตนเอง 
 4. มีการก ากบัติดตามการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีก าหนดไว ้

ล าดบัท่ี 31 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัท าบริการสาธารณะ ทั้งในเร่ืองการจดัหา
รายไดแ้ละการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจดัท าบริการสาธารณะ การท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะตอ้ง
บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  การจดัท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และร่วมด าเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตน 
 2.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจดัท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติัราชการ ใหมี้ความถูกตอ้ง โปร่งใส 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 2. จดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
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 3. เผยแพร่ ร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอขอ้คิดเห็นในปรับปรุงการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปรับปรุงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหส้อดรับกบัความตอ้งการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามขั้นตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพฒันาท้องถ่ิน ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ผูบ้ริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองวชิาการและแผนงาน  
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีการจดัเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอขอ้คิดเห็นในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและมี
ช่องทางใหป้ระชาชนสามารถติดตามการจดัท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ล าดบัท่ี 32 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดว้ยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดใหต้ าบลในฐานะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง 
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซ่ึงเป็นกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบติัราชการของต าบลว่า
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของต าบล เพื่อน าผลท่ีไดจ้าก
การประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยติุการด าเนินภารกิจต่างๆ ของต าบลต่อไป 
 ดงันั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ จึงไดจ้ดัท าโครงการ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
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 เพื่อใหก้ารประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีการขบัเคล่ือนอยา่ง
เป็นรูปธรรม ซ่ึงจะส่งเสริมใหต้ าบลมีมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และการอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 
3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการปฏิบติัราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และเป็นการเฝ้าระวงัการทุจริตในการบริหารจดัการตามภารกิจขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 3.3 เพื่อด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 6.1 ประสานกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรวบรวมขอ้มูล 
 6.2 จดัท าโครงการและขออนุมติัโครงการ 
 6.3 จดัท าประกาศประชาสัมพนัธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ (ตามหนงัสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวนัท่ี 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 
  (1) ผูแ้ทนชุมชนองคก์รภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผูแ้ทนสมาชิกสภาต าบล     2  คน 
  (3) ผูท้รงคุณวฒิุ      2  คน 
  (4) ปลดัต าบล     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หวัหนา้ส านกัปลดัต าบล    เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
  (6) ผูอ้  านวยการกองคลงั    เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
ใหค้ณะกรรมการฯ ด าเนินการดงัน้ี 
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1) ประเมินผลการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี 
2) ประเมินผลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ปีละ 2 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ยแลว้เสนอผล
การประเมินใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ทราบ เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง
แกไ้ข ส่งเสริม พฒันา ขยายหรือยติุการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3) จดัท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบติัราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ส าหรับผลการปฏิบติัราชการประจ าปี 
4) ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
 6.6 การจดัท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จดัท าแบบสอบถามวดัความพึงพอใจในการปฏิบติัราชการของหน่วยงานต่างๆขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้พร้อมตวัช้ีวดั 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แลว้รายงานให้ผูบ้ริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแกไ้ขต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองวชิาการและแผนงาน 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 ผลการปฏิบติัราชการของต าบลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 
มิติท่ี 4 
ล าดบัท่ี 33 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
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2. หลกัการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลกัประกนัขององค์กรในดา้นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เก่ียวกบักิจกรรมการ
เพิ่มมูลค่าขององคก์ร รวมทั้งการเป็นผูใ้หค้  าปรึกษากบัฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่าอีกทั้งยงัช่วยป้องกนัหรือลดความเส่ียง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้ นย ังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคญัท่ีแทรกอยูใ่นการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงจะตอ้งมีการกระท าอยา่งเป็นขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตาม
ระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด โดยผูบ้ริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง และยงั
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดงันั้น การจดัท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกบัมีระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะท าให้การปฏิบติังานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องทางราชการ 
 3. วตัถุประสงค ์
  1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากบัดูแลท่ีดีและความโปร่งใสในการปฏิบติังาน ป้องกนัการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนท าใหก้ารด าเนินงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงค ์
  2.เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมใหเ้กิดการจดัสรร การใช้
ทรัพยากรขององคก์รเป็นไปอยา่งเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องคก์ร 
  3.เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใชใ้นการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบติังานและป้องกนัการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินการ 
 1. จดัท าแผนปฏิบติังานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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 2. สอบทานความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลและตวัเลขต่างๆ ดว้ยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคญัของเร่ืองท่ีตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจ 
 3.สอบทานการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรัพยสิ์น รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภยัของทรัพยสิ์น 
และการใชท้รัพยากรทุกประเภท วา่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
 4. สอบทานระบบการปฏิบติังานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสั่งท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีตรงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบันโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผูบ้ริหารเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน และป้องกนัการทุจริต 
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 
 2. มีแผนปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 3.มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อใหก้ารป้องกนัการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
 4. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในใหส้าธารณชนทราบ 
 
ล าดบัท่ี 34 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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2. หลกัการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคญัและเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับไดซ่ึ้งจะท าให้ปฏิบติังานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลงัประกาศให้ใช้เป็นเร่ืองๆ ไป ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบญัชี หนงัสือสั่ง
การ และหนงัสือตอบขอ้หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเนน้ไปท่ีการควบคุมดา้นการเงินและบญัชีและการปฏิบติั
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซ่ึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดา้นการเงินและบญัชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะทอ้นภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดา้นและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยงัไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางร่ัวไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบติังานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดข้ึน และพฒันา
ใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยดัและคุม้ค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีซ ้ าซ้อนหรือไม่จ  าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหาย
ดา้นการเงินหรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพื่อใหมี้ขอ้มูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเช่ือถือได ้สร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้ริหาร
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏิบติังาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบติัตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอ้ตกลง ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ 
ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหน่วยงาน อีกทั้งยงัเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพฒันาระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้การปฏิบติัตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3.การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหค้ณะท างานฯ เพื่อสรุปขอ้มูล 
 4. รายงานผลการปฏิบติังาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้ริหารทราบ 
 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 6.เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนไดท้ราบ ณ ท่ีท าการ และเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน
และส่ือสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน ตามมาตรฐาน ขอ้ 6 
ท่ีเสร็จตามก าหนดเวลา 
 2.สรุปขอ้มูลผลการควบคุมภายในและจดัท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
 3. ระดบัความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดบัมาก) 
 4. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในใหส้าธารณชนไดท้ราบ 
  
ล าดบัท่ี 35 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล 
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2. หลกัการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเก่ียวกบับุคคลถือวา่เป็นส่ิงส าคญัหรือเป็นหัวใจขององคก์รจึง
มกัจะก าหนดหนา้ท่ีของงานเป็นเร่ืองๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีปฏิบติังาน
ในองคก์รหรือหน่วยงาน เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จึงไดก้ าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ ในเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ยา้ย การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขั้นเงินเดือน สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกบัการแต่งตั้ง การโอน 
ยา้ย การเล่ือนระดบั และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมี้ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ง   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บา้น 
 - มีการประชาสัมพนัธ์ลงในเวบ็ไซตข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพนัธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบคุณสมบติัและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ก่อน 
 การเล่ือนระดบั/เล่ือนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เล่ือนระดบั/การเล่ือนต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนงัสือสั่งการขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด 

/- มีการแต่งตั้ง... 
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 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเขา้ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเล่ือนระดบั/การ
เล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอยา่งชดัเจน 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลบริหารงานบุคคลในการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ได้ด าเนินการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด 
 - มีการจดัท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบติังาน และประกาศเผยแพร่หลกัเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นไปอยา่งยติุธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมินผลการปฏิบติังาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าขอ้มูลมาใช้ประกอบการตดัสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ขอ้มูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินยั การ
ปฏิบติัตนเหมาะสม และขอ้มูลการลา เป็นตน้ 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 - นายกเทศมนตรีต าบลดอนตาลออกค าสั่งการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานทราบโดยทัว่กนั 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 ส านกัปลดัต าบล 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

2. มีแนวทางในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว 
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ล าดบัท่ี 36 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นขั้นตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เจ้าหน้า ท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้า ท่ี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งให้ถูกตอ้งครบถว้นเรียบร้อยจึงจดัท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จดัท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลงัขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ได ้ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ก็เช่นเดียวกนัตอ้งมีการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
ส่งผลใหเ้กิดการใชง้บประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง รายรับ – รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ต่อสาธารณชน 
4. เป้าหมาย 
 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากบั ดูแลการบริหารงบประมาณ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินการ 
 - รวบรวมขอ้มูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจดัซ้ือ จดัจา้ง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจดัซ้ือ - จดัจา้ง 
ประกาศก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีด าเนินการจดัหาพสัดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
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 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจ่้ายเงินงบประมาณโดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเขา้
ร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสอบถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเวบ็ไซต ์ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีเผยแพร่ขอ้มูลการบริหารงบประมาณ การจดัซ้ือจดัจา้ง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหวา้ต่อสาธารณชนและมีช่องทางการใหข้อ้มูลดงักล่าวแก่ผูร้้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและไดรั้บทราบขอ้มูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ท าใหเ้กิดความโปร่งใส  
 
ล าดบัท่ี 37 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ยึดหลกัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561)จึงไดด้ าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วม
สังเกตการณ์จดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ โดยตอ้งจดัให้มีขอ้มูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบติัจริง และสามารถ
พฒันาระดบัการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุน้การปรับเปล่ียนสู่การ
บริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพฒันาระบบราชการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 
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3. วตัถุประสงค ์
 1.เพื่อสนบัสนุนใหต้วัแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2.เพื่อสร้างองคค์วามรู้เก่ียวขอ้งกบัการพสัดุใหแ้ก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผา่นทางเวบ็ไซด์ และท่ีท า
การองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินการ 
 6.1 คดัเลือกตวัแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตวัแทนชุมชนเขา้ร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง  
 6.2 จดัประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนทัว่ไปและผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์เก่ียวขอ้งกบัพสัดุ เม่ือ
มีการจดัซ้ือจดัจา้งทุกคร้ัง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีและผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์ตวัแทนชุมชนมีความเขา้ใจในบทบาท
หนา้ท่ี และทราบกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและตรวจการจา้งอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการท่ีส าคญัทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผา่นทางเวบ็ไซด ์
และท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ  
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 กองคลงั 
10. ผลลพัธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจดัซ้ือจดั
จา้งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
  
ล าดบัท่ี 3๘  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 

/2. หลกัการและเหตุผล.... 
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2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
หวา้และผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ไดรั้บการเลือกตั้งมาจากประชาชนตอ้งรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบติัหน้าท่ี การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเร่ืองขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เ ง่ือนไข และ
หลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมกัมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเขา้ใจ
หรือการตีความขอ้กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งตกเป็นผูก้ระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพฒันาท้องถ่ินขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ตอ้งล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
และผูบ้ริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ อนัมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี
ต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้และผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ไม่ตอ้งเส่ียงกบัการกระท าผดิกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดงันั้น เพื่อใหผู้บ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ เพิ่มพูนความรู้ ความเขา้ใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ยื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายการขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัส าหรับเจา้หนา้ท่ีของรัฐเร่ืองการ
รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ไดเ้พิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. เพื่อพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ ให้มีความพร้อม
ในองคค์วามรู้เก่ียวกบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 

/6. วธีิด าเนินการ... 
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6. วธีิด าเนินการ 
 1. จดัท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเน้ือหาสาระในการส่งเสริมความรู้ดา้นกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับ
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 3. อบรมใหค้วามรู้โดยวทิยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. การจดัอบรมความรู้ดา้นกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2. ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ มีองคค์วามรู้ดา้นกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารราชการ 
 
ล าดบัท่ี 39 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
2. หลกัการและเหตุผล 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีบทบาทความส าคญัยิ่งต่อการ
พฒันาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรู้ของสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใหมี้ความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบติังานของ
ฝ่ายบริหาร มีความรู้ในขอ้บงัคบัการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู ้และระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคญัท่ีใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร ซ่ึงอ านาจในการบริหาร     ปัจจุบนัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแมจ้ะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและ
ถูกตอ้ง เพื่อก าหนดแนว 

/ทางการพฒันา... 
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ทางการพฒันาร่วมกนั นอกจากจะท าใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วน
ร่วมและมีประสิทธิภาพ ยงัสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัองคก์ร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองหวา้และลดการทุจริต 
 จึงไดมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบติังานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พฒันาองคก์ร  
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมศกัยภาพสมาชิกสภาทอ้งถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิการด าเนินงาน 
 1. จดัท าคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ใชส้ าหรับ
การประชุม 
 2. จดัอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทและอ านาจหน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ และความรู้ในขอ้บงัคบัการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู ้และระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ 
เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งโครงการต่างๆ การแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา การจดัท าแผนปฎิบติัการป้องกนัการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการและกิจการสภา 
 

/10. ผลลพัธ์... 
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10. ผลลพัธ์ 

1. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้มีความรู้ความเขา้ใจ บทบาทและอ านาจหนา้ท่ี และ
สามารถปฏิบติัภารกิจไดถู้กตอ้งไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารดว้ยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
ล าดบัท่ี 4๐ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 
2. หลกัการและเหตุผล 
 ค่านิยมและวฒันธรรมของสังคมไทยในปัจจุบนัเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  เน่ืองจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถมัภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นกัการเมืองหรือผูมี้อิทธิพล  รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหน่ึงท่ีลดนอ้ยถอย
ลง  และยงัมองเห็นวา่การทุจริตเป็นเร่ืองปกติทัว่ไปท่ีไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย 
และไม่อยากเขา้ไปยุง่เก่ียว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มกัเกิดจากการใชอ้  านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ี
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมัน่คง
ของประเทศ  กระบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 
 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจ้ดัท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อตา้นการทุจริตให้กบัภาคประชาชน
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมองคค์วามรู้ในการต่อตา้นการทุจริตใหภ้าคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
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6. วธีิด าเนินการ 
 1.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน ไดแ้ก่ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ณ ชุมชนต่างๆ  บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ณ ท่ีท าการ  
เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน 
 2.จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตตามเวทีชาวบา้นในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
 3.ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งชุมชนเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4.สนบัสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต     
 5.เชิญผูแ้ทนของชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ  การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ 
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัต่อตา้นการทุจริตให้ภาคประชาชน ผา่นช่องทางส่ือประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวงัการทุจริตเกิดข้ึน 
 
ล าดบัท่ี 41 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 
2. หลกัการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมัน่คงของประเทศ  
กระบวนการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการท่ีจะป้องกนัและปราบปรามการทุจริตอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแกไ้ขปัญหาการทุจริตไดบ้รรลุผลตอ้งเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้จึงไดจ้ดัท ากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกใหทุ้กภาคส่วนไดร่้วมกนัส่งเสริม  

/สนบัสนุน... 
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สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อตา้นการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริต
อยา่งเขม้แขง็ต่อไป 
3. วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนไดร่้วมกนัส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อตา้นทุจริต 
 2. เพื่อพฒันาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการต่อตา้นการทุจริตอยา่งเขม้แขง็ 
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองหวา้ 
5. สถานท่ีด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
6. วธีิด าเนินงาน 
 1. จดัตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวสิาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อตา้นการทุจริตร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวสิาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อตา้นการทุจริต จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อตา้นทุจริตใหบุ้คลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกนัและกันในการขบัเคล่ือนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อตา้นการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผูบ้ริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใชง้บประมาณ  
9. ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
 งานนิติการและกิจการสภา 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อตา้นทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการต่อตา้นการทุจริต 
 
 


