
 

 

 
ค ำน ำ 

 
                   สภาพสังคมปัจจุบัน  การทุจริตคอร์รัปช่ันถือว่าเป็นปัญหาที่ขยายวงกว้าง  ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริตมากข้ึน  
  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี        
(พ.ศ. 2561– 2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ท าให้ประชาชน  ข้าราชการ   มีความรู้   ความเข้าใจ  บทบาท  ภารกิจ  ของหน่วยงานราชการ  เพื่อจะได้มี
ส่วนร่วมในแก้ไขปัญหา  และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กร  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 
ปี ฉบับนี้จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงในกำรเกดิกำรทุจริตในองคก์ร  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา           
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

     การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลกัษณะปัญหาของการทจุริตทีเ่กดิจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

    จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิ ดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจใหเ้จา้หน้าที่มแีนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 

 

4) การผกูขาด… 
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4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักการ… 
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2. หลกักำรและเหตผุล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน... 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2562)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน    
     ท้องถ่ิน 

 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรบัผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง   
 ข้าราชการฝ่ายบรหิาร บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา รวมถึงประชาชนในต าบล 

 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
     บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

4) เพื่อสง่เสรมิบทบาทการมสี่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบรหิารกจิการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

 
4. เป้ำหมำย… 
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4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา
     รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
     ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
     จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
     หนองศาลา  ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา
รวมถึงประชาชนในต าบล   มีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสรา้งเครอืข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจรติ 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่ น 
และฝ่ ายประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
(1) โครงการอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนต าบล
หนองศาลา 
 
1.1.2 ด้วยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต.  
หนองศาลา 
1.1.3 ด้วยการไม่กระท า
ให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(2) กิจกรรมส่งเสริม
มาตรการจัดท าคู่มือ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
   

 รวม ภำรกิจตำม
มิติ  1.1 

จ ำนวน  3  โครงกำร 
          2  กิจกรรม 

45,000 
0 

45,000 
0 

45,000 
0 

45,000 
0 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 ในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
2) โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
จัดเก็บรายได้ 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
1) โครงการจัดกิจกรรม
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

  
 

20,000 
 

0 
 

 
 
 
 
 

30,000 

  
 

20,000 
 

0 
 

 
 
 
 
 

30,000 

  
 

20,000 
 

0 
 

 
 
 
 
 

30,000 

  
 

20,000 
 

0 
 

 
 
 
 
 

30,000 

 

 รวม ภำรกิจตำม 
มิติ 1.2 

จ ำนวน 3 โครงกำร 50,000 50,000 50,000 50,000  

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 
1) โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
1.3.3.ให้มีจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
(1) โครงการสภาเด็ก 
และเยาวชนต าบลหนอง
สาลา 
(2)โครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 
 

15,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 

 

 
 

รวม ภำรกิจตำม
มิติ 1.3 

จ ำนวน 3 โครงกำร 
 

35,000 35,000 35,000 35,000  

   
รวม มิติ ท่ี 1 

2 กิจกรรม 
9 โครงกำร  

0 
95,000 

0 
95,000 

0 
95,000 

0 
95,000 

 

2. กำร
บริหำร

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง

(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการ

0 0 0 0  



๑๐ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
รำชกำรเพื่อ
ป้องกันกำร
ทุจริต 

การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 2.1 

จ ำนวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0 0  

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่ง
ในในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุฯโดยยึดถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
(1) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(2) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
(3) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ – จัดจ้าง 
 
2.2.3.สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 (1) โครงการจัดกิจกรรม 
อบต.เคลื่อนที่ 
(2) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

0 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

0 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

0 

 
 
 
 
 

50,000 
 
 

0 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 2.2 

จ ำนวน  2  มำตรกำร 
           4  กิจกรรม 
           2  โครงกำร 

0 
0 

50,000 

0 
0 

50,000 
 

0 
0 

50,000 
 

0 
0 

50,000 
 

 

  
2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ 
ใช้อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

 
2.3.1 จัดท าแผนภูมิ 
ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ   
ที่ท าการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เก่ียวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทนหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 



๑๒ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายก อบต. 
(3) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

0 
 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 รวม ภารกิจตาม

มิติ 2.3 
 

จ ำนวน  3  มำตรกำร 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงกำร 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์  
 
 

 
2.4.2. ยกย่องเชิดชู
เกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 
2.4.3.ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ด ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 2.4 

 

จ ำนวน 2 กจิกรรม 0 0 0 0  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
(1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดท า

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 



๑๓ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา 
2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของ อบต.    
หนองศาลา 
(2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน”   
 
2.5.3. ด าเนินการให้มีเจ้า
ที่ที่รับผิดชอบด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “ด าเนินการ
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลาว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

        



๑๔ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
รวมภำรกิจตำม

มิติ 2.5 
จ านวน  3  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

  
รวม มิติท่ี 2 

 8 มำตรกำร  
10 กิจกรรม 
 3  โครงกำร 

0 
0 

50,000 

0 
0 

50,000 

0 
0 

50,000 

0 
0 

50,000 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1.จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

(2)การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา” 
 
(3) กิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานส่วน
ต าบลและประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
  

3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ตรวจสอบได้ 
(1) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และการรับเรื่องร้องเรียน
เก่ียวกับการเงินการคลัง” 
  

3.1.3. มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน                             
 (1) โครงการจัดกิจกรรม
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปี 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 3.1 

จ ำนวน  2  กิจกรรม 
          2   โครงกำร 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระ 
ทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์
ด ารงธรรม 
(2) กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว
รอ้งทุกข์ของ อบต.   
หนองศาลา 
(3) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล  
3.2.2.มีช่องทางให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุก
ได้โดยสะดวก 
(1)โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ 
 

3.2.3. มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการได้รับ
เรื่องระยะเวลาและผลการ
ด าเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 3.2 

จ ำนวน  3  กิจกรรม 
          2  โครงกำร 
 

0 
55,000 

0 
55,000 

0 
55,000 

0 
55,000 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1.ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
(1) โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและ
ต าบล ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองศาลา 
 (3) กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
 
3.3.2. ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ 

 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 

3.3.3.ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 3.3 

จ านวน  2  มาตรการ 
          2   กิจกรรม 
          1   โครงการ 

0 
0 

30,000 

0 
0 

30,000 

0 
0 

30,000 

0 
0 

30,000 

 

   
รวม มิติท่ี 3 

2 มำตรกำร  
7  กิจกรรม 
5 โครงกำร 

0 
0 

85,000 

0 
0 

85,000 

0 
0 

85,000 

0 
0 

85,000 

 

4. กำร
เสริมสร้ำง
และปรับปรุง
กลไกในกำร
ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติ
รำชกำรของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1.มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
(1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  
(2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 
 

4.1.2.มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้
มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
  

 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 4.1 

จ ำนวน  1  กิจกรรม 
           2  โครงกำร 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

  

4.2 การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

 

4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 
 

4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 
 

4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล
จัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมการจัดหา

 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 



๑๙ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 4.2 

 

จ ำนวน 1 มำตรกำร 
         2 กิจกรรม 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบที่
เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
(1) โครงการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 
(2)กิจกรรมการส่งเสริม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
 

4.3.2.ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เก่ียวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
 
(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
(2) มาตรการ ส่งเสริมให้

 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 



๒๐ 

 

มิติ  ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหต ุงบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชุม
สภาท้องถิ่น 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 4.3 

 

จ ำนวน   2 กิจกรรม 
            1 โครงกำร 
 

0 
250,000 

0 
250,000 

0 
250,000 

0 
250,000 

 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 

4.4.2.บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
(1) กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 4.4 

จ ำนวน 2 มำตรกำร 
         1  กิจกรรม 

0 
2,000 

0 
2,000 

0 
2,000 

0 
2,000 

 

   
รวมมิติท่ี 4 

3 มำตรกำร  
6  กิจกรรม 
3 โครงกำร 

0 
2,000 

250,000 

0 
2,000 

250,000 

0 
2,000 

250,000 

0 
2,000 

250,000 

 

 
รวมท้ัง 4 มิติ 

13 มำตรกำร 
25 กิจกรรม 
20 โครงกำร 

0 
2,000 

480,000 

0 
2,000 

480,000 

0 
2,000 

480,000 

0 
2,000 

480,000 

 

 
 
 
 



๒๑ 

 

ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

 
มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจรติคอร์รปัชันที่เป็นปญัหาเรื้อรงั
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรอืสนับสนุนการทุจรติคอร์รปัชัน ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสว่นร่วมของประชาชนไปเปน็แนวทางในการบริหารจัดการ
นั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึง
นับเป็นการส่งสญัญาณเชิงบวกใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมพีัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็
ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบรหิารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้  (Accountability)  หลักความมีประสิท ธิภาพ (Efficiency)  และหลักการมีส่ วนร่วม 
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(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่าน้ันมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองศาลา จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
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 2. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได ้
 4. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โครงกำรท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการเสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 
ต าบลหนองศาลา 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประชาชนคนในชาติขาดความสามัคคี ปรองดอง และขาด
บรรยากาศแห่งการสมานฉันท์ ท าให้สังคมไทยอ่อนแอ ขาดการยอมรับจากประชาคมโลก อีกทั้งการยึดอ านาจ
การบริหารประเทศของทหาร และได้ต้ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนขจัดข้ัวทาง
การเมืองคืนความสุขให้กับสังคมไทย อีกทั้งเป็นการประสานแนวคิด ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
(Roaf Map) ทั้งรูปแบบข้ันตอนและกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติจาก
หลักการดังกล่าว ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  จึงด าเนินการการจัดกิจกรรมโครงการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของในชาติ 
โดยยึดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน และรับฟังความเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐเป็นองค์กร ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อ
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และป้องกันไม่ให้มีการปลูกระดมมวลชน ที่จะน าไปสู่ความแตกแยกแบ่งเป็น
ฝัก เป็นฝ่ายอย่างที่เป็นมาในอดีต อีกทั้งเป็นความส่งเสริมการแสดงออก ในด้านความคิดเห็นที่ประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติโดยรวมเป็นการน าประชาชนที่มีความขัดแย้ง ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย มาเปิดใจพูดคุยกันอย่าง
สันติวิธี ตลอดจนสร้างส านึกให้ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มทุกฝ่าย ด้วยความเป็นชนชาติแห่งเมืองพุทธ ด้วย
ความเป็นต าบลแห่งความจงรักภักดี มีวัฒนธรรม คุณธรรมประจ าใจ รักถ่ินเกิด รักพวกพ้องและอยู่ใต้ร่มพระ
บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยยึดสถาบัน
พระมหากษัตริยเ์ป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบรหิารราชการ
แผ่นดิน และรบัฟังความเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐ 
 2.เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และปอ้งกันไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชน ที่จะน าไปสู่ความ
แตกแยกของสงัคม 
 3.สร้างประชาชนในต าบลบ้านทาน ให้เป็นต าบลแห่งความจงรกัภักดี มีวัฒนธรรม คุณธรรมประจ าใจ 
รักถิ่นเกิด    รักพวกพ้องและอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

4. เป้ำหมำย 
 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
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 ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ประชาชน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ผู้น าท้องถ่ิน เด็กนักเรียน เยาวชน และองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ 

5. ระยะเวลำ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3. ประชุม ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดเตรียมสถานที่ด าเนินงาน 
 5. ด าเนินงานตามโครงการ 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน 

7. งบประมำณ 
 5,000 บาท 

8. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทุกภาคส่วนมีร่วมและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อกัน 
 10.2 ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.3 จ านวนกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการเข้าร่วมโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 

 
โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง อบต.หนองศำลำ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่     

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดข้ึนในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐัและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรั ฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาค
ราชการเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่  

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพื่อส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเ ลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
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ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
ข้อ 267 ความว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารสวนต าบลหนองศาลา ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เช่ือถือไว้วางใจ ยกย่องและช่ืนชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ในการน านโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บัง
เกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปช่ัน จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม        จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3 เพื่อปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปช่ันให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

4. เป้ำหมำย     
ประกอบด้วย  

1. พนักงานส่วนต าบล    
2. พนักงานจ้าง       

 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แกก่ลุม่เป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

 

7. งบประมำณ 
30,000 บาท 
 

8. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  
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9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม  จริยธรรมและ     

ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปช่ัน ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  

8.4 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

10 กำรประเมินผล 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลาจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝกึอบรม โดยใช้

แบบทดสอบ 
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1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักท่ีจะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น  แก่บุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลหนอง
ศาลา  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 



๒๙ 

 

4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

 

1.2.2.ในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ  
 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและธรรมชำต ิ
2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถ่ิน ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

“ดินและน้ า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปช่ัวกาล” ค าขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นักอนุรักษ์” 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรกัษ์ผืนปา่ให้คนไทย 

อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบลหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอ้างถึงหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
089.4/ว 1353 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการด าเนินโครงการ “ท้องถ่ินไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว”   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ตระหนังถึงความส าคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ    ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ได้
จัดท า “โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ”  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนในต าบลหนองศาลา ได้มสี่วนร่วมในการแสดงความ

จงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
๒. เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้ประชาชนต าบลหนองศาลาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สเีขียวในต าบลหนองศาลา 
๓. เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก ให้กับผูร้่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ ให้เห็นความส าคัญของ

การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้
๔. เป็นสง่เสรมิสนบัสนุนและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรปูธรรมและยั่งยืน โดยการปลูกต้นไม้

และเมล็ดพันธ์  
5.  เป็นการส่งเสริมให้ความรู้และสง่เสริมให้มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ไม่ตัดไม้ท าลาย

สภาพแวดล้อม ในเรื่องอนรุักษ์และปลูกต้นไม้ในชุมชน  



๓๑ 

 

4. เป้ำหมำย 

ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้าง ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผูน้ าชุมชน สมาชิกสภาฯ คณะครู 
อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข กศน.ต าบลหนองศาลา ประชาชน รวมจ านวน 100 คน    

 

5. วิธีด ำเนินกำร 
          5.๑  น าเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ 
          5.๒  แต่ต้ังคณะกรรมการ ด าเนินงาน 
          5.๓  ติดต่อประสานงานหน่วยงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์พันธ์กล้าไม้และเมลด็พันธ์ และประสานขอ    
                 ความอนุเคราะห์ทาง ครู กศน.ต าบลหนองศาลา เป็นวิทยากร 

5.4 ประชาสมัพันธ์โครงการฯ   
- แจ้งหนังสือใหผู้้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนใน
หมู่บ้านทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวแบบไรส้ายขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  
- แจ้งหนังสือเชิญให้แก่ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  
  หน่วยงานต่าง ๆ     

    และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมกจิกรรม 
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านระบบออนไลน์  INTERNET   

5.5   ด าเนินการจัดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่  เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับภูมิทัศน์ สองข้างทาง
เส้นทางถนนเส้นหลักในหมู่บ้าน 

          5.6  ด าเนินการ ตามโครงการ ตามที่ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ 
                 หน่วยการบริหารราชการท้องถ่ิน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539  

          (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8)  
     พ.ศ.2547   (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 

          5.7  ประเมินผล และรายงานผล 
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7.งบประมำณด ำเนินกำร 
 

        งบประมาณ 2๐,๐๐๐  บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
          

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 

9. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในเขตพื้นที่ต าบลหนองศาลา      
 

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

10.๑. ให้ประชาชนในต าบลหนองศาลา ได้มสี่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๓๒ 

 

10.๒. ท าให้เพิ่มพื้นทีส่เีขียวและสิง่แวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.๓. ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
10.๔. ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นชุมชน 
10.5  ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อย่างยั้งยืน 
10.6  ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 
โครงกำรท่ี 2 
1.  ชื่อโครงกำร  โครงการปรบัปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้
2.หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 

 ตามพระราชบญัญัติองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที1่3 พ.ศ.
2552 มาตรา  66  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มีพื้นที่อาณาเขตและสถาน
ประกอบการที่จะต้องจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ จึงต้องหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้มีความถูกต้องและเกิดความ
ยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผู้เสียภาษี 
3.  วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพื่อเป็นการจงูใจและเชิญชวนใหป้ระชาชนพรอ้มใจกนัเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
            3.2 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบต.หนองศาลา กับประชาชน 
            3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.หนองศาลา  
            3.4 เพื่อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อ อบต.หนองศาลา  
4.เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยรอ้ยละ 85 
 -  เก็บภาษีได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอ้ยละ 10 
5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  
6.  วิธีด ำเนินกำร 
 ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมปญัหาและแนวทางแก้ไขปญัหา ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน รณรงค์การมสี่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ  
 ข้ันตอนที่ 2 คณะท างานแต่ละภารกจิลงพื้นทีจู่งใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตาม
ก าหนดเวลา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

http://udoncity.dungbhumi.com/public4/sites/default/files/Laws/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2496%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8813%E0%B8%9E%E0%B8%A82552.pdf
http://udoncity.dungbhumi.com/public4/sites/default/files/Laws/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2496%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8813%E0%B8%9E%E0%B8%A82552.pdf


๓๓ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสนใจหันมาช าระภาษีมากข้ึน เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา กับประชาชนผู้เสียภาษี เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
หนองศาลา  ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2.3.สรำ้งจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
โครงกำรท่ี 1 

1.ชื่อโครงกำร         โครงการเศรษฐกจิพอเพียง ตามหลกัทฤษฎีใหม่ 

2. หลักกำรและเหตุผล  

            ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการพฒันาด้านเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง การปกครองเป็นไป
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาความเจริญด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีซึง่สง่ผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม เป็น
สังคมวัตถุนิยม เน้นการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุ และเงิน เป็นหลัก ขาดการพฒันาทางด้านจิตใจ 
ให้รูเ้ท่าทันกบักระแสการเปลีย่นแปลงดงักล่าวข้างต้น  ความเห็นแก่ตัวจึงมากข้ึนในสังคม การรวมกลุม่ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันน้อยลง หวังพึง่พิงผู้อื่นจนลมืพัฒนาตนเอง ท าให้ขาดหลักการพึ่งตนเองสถานการณ์การพัฒนา
ปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องส่งเสริมการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กบัสงัคมไทย จ าเป็นทีจ่ะต้องมีการสง่เสรมิให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
หลกัการของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างจรงิจงั ใหเ้ห็นและปฏิบัติได้ผลจริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
พื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม หรือภูมปิัญญาที่เคยมีอยู่คู่สงัคมไทยให้กลบัคืนมา เป็นสงัคม/ชุมชนที่มีความอบอุ่น 
เอื้ออาทรและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนในทีสุ่ด  องค์การบรหิารส่วนต าบลจึงได้จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลหนองศาลา ข้ึนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู ้

3.วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 
            ๑)  เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตร การส่งเสริมอาชีพตามทฤษฎีใหม่ 
พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
            ๒)  เพื่อพัฒนาและสร้างเครอืข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรและการสง่เสรมิอาชีพตาม
ทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู ้
            ๓)  เพื่อสง่เสรมิให้มกีารใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
            ๔)  ส่งเสรมิใหเ้กิดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนในพื้นที่ต าบลหนองศาลา  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเกษตรกรกและการสง่เสรมิอาชีพเครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต าบลหนองศาลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ อบต.  

5. วิธีกำรด ำเนินการ 
       5.1 ยึดองค์กรเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการ  
       5.2 ใช้คณะกรรมการด าเนินงาน ประธานกลุ่มสมาชิก และวิทยากรกระบวนการ (ผู้น ากลุ่มย่อย)    
 รวมทั้งฝ่ายจัดการ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
       5.3  สร้างและส่งเสริมใหม้ีการเน้นกจิกรรมต่างๆ 



๓๕ 

 

 -กิจกรรมด้านการลดต้นทุนการผลิต  
 -กิจกรรมด้านการเรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง 
 -กิจกรรมด้านการบริหารการพัฒนาและ การพึง่ตนเอง 
 -กิจกรรมด้านการตลาดและการแปรรูปผลผลิต 
       5.4  ขยายผลสู่สหกรณ์อื่นตามเป้าหมายที่ก าหนด 
       5.5  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการ การลงมอื การเรียนการสอน (ช่วงเช้า) 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
         4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

7. งบประมำณ 

 งบประมาณ  10,000 บาท  

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
8.1 เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการท าเกษตรทางเลือกใหม่ๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองศาลา/กลุม่เกษตรกร กลุ่มอาชีพทุกระดับ ตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝ่าย
จัดการ 
          8.2 เกิดความรู้ ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับการท าเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆตาหลักทฤษฎีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต. / กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มอาชีพ 
          8.3 เกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในการท าเกษตรต่างๆ และสร้างผู้น าที่จะเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรกรจ านวนมากข้ึน 
          8.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตร
อินทรีย์ และส่งเสริมอาชีพตามทฤษฎีใหม่และอะไรที่ไม่ใช่ รวมทั้งสามารถขยายความเข้าใจและค้นหาตัวอย่าง 
ประยุกต์ทางเลือกต่างๆที่เป็นรูปธรรมได้ในหลายรูปแบบ 
           8.5 มีการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1.3.1.ในควำมซื่อสัตย์สุจริต  

 
โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ  
๒. หลักกำรและเหตุผล  
  จากสภาพปัจจุบันของสังคมไทย พบว่าวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับอิทธิพลจาก
ค าสอนของพุทธศาสนา จนเป็นเอกรักษ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แต่ปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่ละเลยที่จะ
ประพฤติและปฏิบัติตามแนวพุทธ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบของ
พุทธธรรมมาประยุกต์ จัดกระบวนการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ โดยผ่านการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพื่อใหผู้้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
    3.2 เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
         3.3 เพื่อใหผู้้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าความเป็นไทยและด ารงไว้ 
๔. เป้ำหมำย 
 4.1 ด้านปริมาณ 
     1.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามอัตลกัษณ์ 29 ประการ และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
จากกจิกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสรมิต่างๆ 
      2.นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนตามอัตลกัษณ์ 29 ประการ และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
จากการเข้าค่ายคุณธรรม 
      3.นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอ้ยละ 70 ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการและ
น าวิถีพุทธมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 4.2 ด้านคุณภาพ 
     1.โรงเรียนมีการด าเนินงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     2.นักเรียนได้รับการพฒันาตามอัตลกัษณ์ 29 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     3.การพัฒนาผูเ้รียนเกิดข้ึนชัดเจนจนเป็นที่ยอมรบัและช่ืนชมของครู ผู้ปกครองและชุม 
๕. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ๑. ส ารวจความต้องการ/ขออนมุัติโครงการ 

2.ศึกษารายละเอียด รวบรวมข้อมลู 
3.แต่งตั้งคณะท างานแตล่ะฝ่าย 
4.จัดประชุม/อบรม/ให้ความรู้กบับุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน 
5.กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ด้าน 
  5.1 ด้านกายภาพ 7 ประการ 
  5.2 ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 
  5.3 ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 



๓๗ 

 

   - จัดท าโครงงานคุณธรรม 
   - ค่ายพุทธบุตร 
 5.4 ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ 
 5.5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
6.นิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
7.สรปุผลการด าเนินงานและรายงานผล 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
๗. งบประมำณ 

งบประมาณ 15,๐๐๐.- บาท     
๘. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
  ณ โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียนบ้านบ่อไร่ ต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

๙. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 ๑๐. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. มีการด าเนินงานพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการ และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อัตลกัษณ์ 29 ประการ และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

 
โครงกำรท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนองศาลา    
2.หลกัการและเหตุผล 

         ตามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  ได้ก าหนด
แนวทางและวิธีการในการสง่เสรมิการพัฒนาเดก็และเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน โดยก าหนดให้มีการจัดต้ังสภาเดก็และเยาวชนในระดับต่าง ๆ  เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  รวมทั้งใหอ้งค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  และได้ก าหนดบทบญัญัติทีเ่กี่ยวข้อง  ดังนี้  
มาตรา 8 ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัด ร่วมมอืสง่เสรมิ  และ  
ประสานงานกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนพฒันาเดก็และเยาวชน
ในระดับทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบ  ในการจัดท าแผนพัฒนาเดก็และ
เยาวชน     ตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงหลักการและแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชนและประชาสงัคมใน
ท้องถ่ินด้วย  
มาตรา  9  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่
เกี่ยวข้อง  ให้ความร่วมมือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนอ าเภอ  สภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  
ดังนั้น  เพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนที่ท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของ  



๓๘ 

 

เยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ  ภายในชุมชน  โดยการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชน
และสงัคม  การมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการโดยเฉพาะใน
ชุมชนท้องถ่ิน  รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถด าเนินการเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถ่ินได้ตาม
ทรัพยากรทีม่ีอยู่ในพื้นที ่ อันเป็นการสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนและพร้อมที่จะพฒันาตนเองให้
เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าเป็นพลงัขับเคลื่อนในการพฒันาประเทศชาติให้เจรญิมั่นคงยิง่ข้ึนต่อไป  
3.วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเด็กและ  
เยาวชน  
2.  เพื่อส่งเสริมให้สภาเดก็และเยาวชน  และเครือข่ายเด็กและเยาวชน  ได้รวมพลังท ากิจกรรมพื้นที ่ 

4.เป้ำหมำย 
เด็กและเยาวชนในต าบลหนองศาลา  จ านวน  50  คน  

5.ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
5.1  ประชาสัมพันธ์โครงการ  
5.2  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาเดก็และเยาวชน  ตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิและพัฒนาเด็ก
เยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  
5.3  จัดกิจกรรมการเลอืกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน  
5.4  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น/การปฏิบัตงิานจริงการออกเยี่ยม  
บ้าน/การน าผลเยี่ยมบ้านมาวิเคราะหส์รปุผล/การให้ความช่วยเหลือส่งตอ่หน่วยงานที่เหมาะสม    
6.สถำนท่ีด ำเนินกำร 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
7.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 

8.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
9.งบประมำณ 
  งบประมาณ 10,000 บาท 
10.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
10.1  เด็กและเยาวชนมีความสามารถแก้ไขปญัหาในระดับชุมชน  ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
รวบรวมสังเคราะห์ปญัหาความต้องการในการพัฒนาชุมชนและข้อเสนอในการพัฒนาเยาวชนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
10.2  สภาเด็กและเยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการสงัคมสงเคราะห์  และเป็นผู้มจีิตอาสา  ดูแล
ช่วยเหลือผู้อื่น  ทั้งด้านการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  และการส่งต่อคนในชุมชนอย่างยั่งยืน  
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โครงกำรท่ี 3 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิง่แวดล้อม 
2.หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ดีและสวยงาม สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่ น่ามอง จะเอื้อต่อการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมต่างๆของนักเรยีน ครู รวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียนก็สบายตา สบายใจ และมีความปลอดภัย 
ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกๆด้าน รวมทั้งสร้างการมีส่วน
ร่วมของครู นักเรียน และชุมชนในการดูแลรักษา และรับผิดชอบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน   
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3.2 เพื่อให้สถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ และสวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  
4. เป้ำหมำย 
 โรงเรียนหนองศาลา   
5. วิธีด ำเนินกำร 
           5.1 ประชุมช้ีแจงกับคณะท างานในการจัดกจิกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะ
อย่างครบวงจร 
 5.2 ขออนุมัติงบประมาณ 
 5.3 ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
 5.4 สรปุผลการด าเนินการ    
6. พ้ืนท่ีด ำเนินงำน 
 6.1 โรงเรียนวัดหนองศาลา   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณ 
  งบประมาณ 10,000 บาท 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

9.1 โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมศกัยภาพการเรียนการสอน 
9.2 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งชุมชนช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
9.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ในการท างาน และมจีติสาธารณะ 

 
มิติท่ี 2 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร   
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา” 

 

 



๔๐ 

 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเปน็หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสรา้งการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าทีจ่ าเปน็ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถ่ิน อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองศาลา  ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บรหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 4 ปี 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
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 10.2 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลามีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทจุริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำร
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

 
โครงกำรท่ี 1 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคล   

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ีน้ัน ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสรา้งความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 
 3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบุคลากรมีรปูแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปรง่ใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจ์ากการปฏิบัติงานด้านบรหิารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรงุกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา จ านวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลือ่นต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบรหิารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
 6.5 สรปุผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบรหิารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่
น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน       
การทจุริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงกำรท่ี 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าสว่นราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง   ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองศาลา จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 



๔๕ 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสว่นราชการและผูร้ับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงกำรท่ี 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดอืน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหก้ารบรหิารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอมา   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนที่โปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

โครงกำรท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

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

โครงกำรท่ี 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



๕๐ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

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

 

โครงกำรท่ี 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซือ้ – จัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 



๕๑ 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจ
แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงกำรท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเคลื่อนที่ 
  

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๗ และมาตรา  ๖๘  ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล  
มีหน้าทีบ่ าบัดทกุข์ บ ารุงสุข ให้กบัประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา มีอาณาเขต
ความรับผิดชอบประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  โดย  อบต. มีนโยบายที่จะด าเนินการพฒันาต าบลในทุกๆด้านเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมาตลอด  เน้นการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริการประชาชนปรับปรงุ
กระบวนการท างาน  ตามแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
นั้น   
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  เกิดความเข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนในพื้นที่  ประกอบกบัในปจัจบุันได้มีการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย 
ระเบียบที่ถือปฏิบัติต่างๆอยู่เสมอ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ  หน้าที่ในการบริการสาธารระมากขึ้น  
แต่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท างานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขาด
ความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆ  เช่น การจัดเกบ็ภาษี  การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าแผนพฒันา  เป็นต้น  
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลาจงึได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเคลื่อนที่ 
ประจ าปี  ๒561   โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการฯด้วย  คือ  สาธารณสุข  , เกษตรอ าเภอ ,ปศุสัตว์ 
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ( กศน. )   
 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและปลกูฝงัทัศนคติที่ดีต่อการปกครองส่วน 
     ท้องถ่ิน  
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล   
     ภาคส่วนราชการกับประชาชนในต าบลหนองศาลา 
๓. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลหนองศาลา 
๔. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับการบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๕. เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการแกป่ระชาชน ในต าบลหนองศาลา 
๖. เพื่อจัดเก็บข้อมูล และปญัหาต่างๆของชุมชนเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
     ( ๒๕61 – ๒๕๖4 )  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ออกใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตต าบลหนองศาลา  ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน 

กิจกรรม 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 
- รับช าระภาษีนอกสถานที ่
- ระดมความคิด เสนอปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของคนในชุมชน 
- ตรวจสุขภาพ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 พื้นที่ในเขตต าบลหนองศาลาหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 8 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการและขออนมุัติโครงการจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 6.2 ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในต าบลที่จะเข้ารว่มโครงการ     
           6.3 ประชุมเตรียมการ / วางแผนงานร่วมกันระหว่าง อบต.  กับส่วนราชการและผู้น าท้องถ่ิน 

6.4 ส่งโครงการและประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบและเข้าร่วมโครงการ 
 6.5 ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่ก าหนดไว้ 
 6.6 การสรุปและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่   

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๑0.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 10.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมด าเนินงานใน อบต.หนองศาลา 
 10.3 เกิดการประสานการท างานร่วมกัน บนพื้นฐานความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 10.4 ประชาชนมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีต่อการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 10.5 ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆนอกสถานที่ เช่น การช าระภาษี การตรวจสุขภาพ ฯลฯ 
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โครงกำรท่ี 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ    มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และ
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 



๕๕ 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 

 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๕๖ 

 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน

รำยละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยเกดิประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารสว่นต าบลบา้นทาน จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดข้ันตอนการท างาน
หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา ตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นที่ ต าบลหนองศาลา 
 4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 



๕๗ 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

โครงกำรท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบรกิารสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องรว่มกันปรบัปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตต าบลหนองศาลา ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ได ้
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรใหค้ านึงถึงผลลพัธ์ในด้านการบรกิารประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลหนองศาลา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



๕๙ 

 

 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่ง ข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



๖๑ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงกำรท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บญัญตัิอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารสว่นต าบลจะด าเนนิการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด    ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



๖๒ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

โครงกำรท่ี 3 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทจุรติ ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 
 



๖๓ 

 

 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสว่นราชการและผูร้ับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 

 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธร รม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บคุคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองศาลา 

5. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา   
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 

 



๖๕ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็น
การใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองศาลา  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอืน่ทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บรกิารฯ ประจ าต าบลหนองศาลา 
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกจิพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสมัพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรปุและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
   ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ ์
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบล  
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำม

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทกุสว่นราชการระหว่างสว่นราชการกบัผูบ้รหิารท้องถ่ินที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 



๖๙ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

โครงกำรท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

หนองศำลำ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา จึงได้จัดให้มีการจดัท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองศาลา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 



๗๐ 

 

 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนท่ีได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ท่ีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำท่ีเพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน เพื่อ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
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5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ 

โครงกำรท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจำ้หน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ  ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 
โดยมิชอบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการปอ้งกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรยีนแนวทางการพิจารณารบั
เรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็น
การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองศาลา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย 
   พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมลูเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรยีนให้งา่ย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ใหข้้อมูล เพื่อเปน็หลกัประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติท่ี 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมสี่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลขำ่วสำรของทำงรำชกำร 

โครงกำรท่ี 1 
 
1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. หลักการและเหตุผล 

 

 ในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รบัข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิง่จ าเป็น  เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง  เป็นการสมควรก าหนดให้ประชาชนมีสทิธิได้รู้ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากดัเฉพาะข้อมลูข่าวสาร ทีห่ากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคง
และจะยงัผลใหป้ระชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ 

 ซึ่งพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มี
กฎหมายรองรบัสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ
เพื่อรองรับ “สิทธิได้รู”้ (right to know) ของประชาชน 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นทีม่ากทีสุ่ด  โดยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลในด้านต่างๆนั้น  พนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลต้องมีความรู้ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใด
สามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไมส่ามารถเปิดเผยได้  ตามหลักที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
  จากเหตุผลข้างต้น   องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา จึงเล็งเห็นว่าสมควรมสีถานทีส่ าหรับการจัด
โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 

 ๓.๑ เพื่อให้พนกังานองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา มีสถานที่ไว้รองรบัศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๓.๒ เพื่อให้พนกังานองค์การบรหิารส่วนต าบลต าบลหนองศาลา ปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง พ.ร.บ. และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

๔. เป้าหมาย 
 

 พนักงาน อบต. พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงานจ้างทัว่ไปขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
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๕.     วิธีด าเนินการ 
 

 ๕.๑     เสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ๕.๒     จัดเตรียมข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการอบรม 
 ๕.๓     ด าเนินการอบรม 
 5.4 จัดเตรียมสถานในการจัดต้ังศูนย์ 
 5.5  จัดหาวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ  
 ๕.6     ติดตามประเมินผลโครงการ 

วิชำและเน้ือหำกำรอบรม 
 ก. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
                ๑. คุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและความสัมพันธ์กับบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญ 
   ๑.๑    ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๑.๓  ประโยชน์และคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
   ๑.๔   ความสัมพันธ์กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
         ๒. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
   ๒.๑  ขอบเขตของกฎหมาย 
  ๒.๒ หน้าที่และวิธีด าเนินการของหน่วยงานของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
   ๒.๓  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามมิให้เปิดเผย หรื
อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผย 
  ๒.๔  แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
       ๓.  สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๓.๑  สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานต่างของรัฐ 
   ๓.๒  สิทธิของประชาชนที่จะยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะ
รู้หรือเพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือเพื่อการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชุนหรือสังคม 
   ๓.๓ สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือคัดส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตนเอง 
   ๓.๔ สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ 

 

          ๖.     ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
๗.    สถานที่ด าเนินงาน 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
          ๘.     งบประมาณ 

 

 5,๐๐๐ บาท 
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          ๙.     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

 

๑๐.     ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
 ๑๐.๑      บุคลากรและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 ๑๐.๒      พนักงานส่วนต าบลสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักการแหง่
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 10.3    มีสถานที่เพื่อรองรบัข้อมลูข่าวสาร 

 
โครงกำรท่ี 2 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

หนองศำลำ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา
และการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ข้ึน 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้ำหมำย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จ านวน 1 ฉบับ 
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 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลำและสถำนท่ีด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

โครงกำรท่ีท่ี 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและประชำชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ได้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติ
อยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ด าเนินการเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมายก าหนดในการ
จัดหาข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจง้ใหผู้้ขอข้อมลูข่าวสารของราชการทราบ 
เหตผุลทีห่น่วยงานมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารหนา้ที่ทีจ่ะไม่เปิดเผยข้อมลูข่าวสารส่วนบุคคลโดย
ปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมลู และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

ประกอบกบักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัประกาศประกวดราคาและ
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สอบ ราคา   รวมทัง้ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทัง้
การน าเรื่องความโปรง่ใส เรื่องการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร เรือ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 

การทีผู่้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกบั
ความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบรกิารและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมใหม้ีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมปีระสทิธิภาพ โปรง่ใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพื่อให้พนกังานส่วน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัตงิานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกตอ้ง   และประชาชน
ในต าบลหนองสาลา ได้รู้ถึงสิทธิของตน   องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา จึงได้จัดท า     “โครงกำรให้
ควำมรู้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและประชำชนท่ัวไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมลูขำ่วสำร พ.ศ.2540  ประจ ำปี 
2560”  
2.  วัตถุประสงค์                         
 2.1  เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  และประชาชน
ทั่วไป   มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได้อย่างถูกต้อง 

2.3  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในต าบลหนองศาลา ได้รู้ถึงสทิธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540    
3. กลุ่มเป้ำหมำย                  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา    และประชาชนทั่วไปใน
ต าบลหนองศาลา     
4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย                     
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร     

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  
6. สถำนท่ีจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ                                    
 9.1    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา   และประชาชนทั่วไป
ในต าบลหนองศาลา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
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 9.2    พนักงานส่วนต าบล และพนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 9.3   ประชาชนในต าบลหนองศาลา   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ   พ.ศ.2540 
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรท่ีกฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำรดำ้นกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครอืข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทจุรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 
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 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกีย่วกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเป็นประโยชน์กับกำร
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน  

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดกิจกรรมผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณขององค์กร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของมำตรกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเ พื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัด เจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกดิการเรียนรู ้รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 จัดเอกสารผลการด าเนินงานในรอบปี   

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ท าบันทึกแจ้งเวียนทุกส่วน 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการรวมผลการด าเนินงาน 
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 6.4 ถ่ายเอกสาร  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. เป็นตัวช้ีวัด โดยก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 
1.  ชื่อโครงกำร   โครงกำรจัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม  
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยคณะรักควำมสงบแห่งชำติ ได้มีประกำศให้จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรม เพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำรับเรื่องปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของ
ประชำชน และท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์บริกำรร่วม แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบริกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้หน่วยราชการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับ
ฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอและการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพื่อให้การบริหารราชการ ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง 
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมารถตอบสนองความต้องของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้แต่งตั้งศูนย์ด ารงธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองศาลา ข้ึน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา โดยมีอ านาจหน้าที่ในการ
รับเรืองและแก้ไขปัญหาข้อร้อนเรียน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้ง
เบาะแส เสนอความคิดเห็น ค าติชม เกี่ยวกับด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา โดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งในการร้องเรยีนที่เกี่ยวกับบคุคล จะมีการเก็บรกัษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ
ปกปิดช่ือผู้ร้องเรียนมิให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจาการร้องเรียน 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม สามารถบ าบัดทุกข ์บ ารุง
สุขของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
รวดเร็ว ประสบผลส าเรจ็อย่างเปน็รปูธรรม  
2. เพื่อให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ได้รับความรู้ ได้รบัข่าวสารที่ถูกตอ้ง เข้าใจ
บทบาทหนา้ทีพ่ลเมืองที่ดี มีความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ค านึงถึงชาติศาสนา
พระมหากษัตริย ์เป็นประโยชนส์ูงสุด เกิดการพัฒนาระดับหมู่บา้น/ชุมชน น าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
3. เพื่อใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรบัฟงัความคิดเห็นและความ พึง
พอใจของผู้รบับริการอยู่ตลอด 
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4. เป้ำหมำย 
๑.  หน่วยงานของรัฐทกุแหง่ 
2.  ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที ่

5. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
     ตลอดทุกงบประมาณ 
  

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. เสนอโครงการใหผู้้บริหารอนุมัต ิ
2. ประชุมหารือ เพื่อก าหนดโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรม 
4. จัดเตรียมสถานที่ไว้รบัรองด้านการร้องเรียนร้องทุกข์เฉพาะ     
6. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมำณ 
 งบประมาณ 5,000 บาท 

8. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. สามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล 
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 
 2.หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ที่ได้รบัความโปรง่ใส บรสิุทธ์ิและยุติธรรม 
 3. สามารถแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 

โครงกำรท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา 
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 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลากับ
ประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้ำหมำย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-503024 ทางโทรสารหมายเลข 032-503024 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
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ตัวอย่ำงท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคลื่อนท่ี 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
( ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๗ และมาตรา  ๖๘  ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มีหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีอาณาเขต
ความรับผิดชอบประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  โดย  อบต. มีนโยบายที่จะด าเนินการพัฒนาต าบลในทุกๆด้านเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมาตลอด  เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนปรับปรุง
กระบวนการท างาน  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
นั้น   
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา  เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่  ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่ถือ
ปฏิบัติต่างๆอยู่เสมอ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ  หน้าที่ในการบริการสาธารระมากข้ึน  แต่
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท างานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความรู้
ในเรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆ  เช่น การจัดเก็บภาษี  การจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดท าแผนพัฒนา  เป็นต้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาจึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาเคลื่อนที่ 
ประจ าปี  ๒๕๕๘   โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการฯด้วย  คือ  สาธารณสุข  , เกษตรอ าเภอ ,ปศุสัตว์ 
และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ( กศน. )   
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและปลกูฝงัทัศนคติที่ดีต่อการปกครองส่วน 
     ท้องถ่ิน  
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล   
     ภาคส่วนราชการกับประชาชนในต าบลหนองศาลา 
๓. เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิารงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลหนองศาลา 
๔. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับการบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๕. เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการแกป่ระชาชน ในต าบลหนองศาลา 
๖. เพื่อจัดเก็บข้อมูล และปญัหาต่างๆของชุมชนเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
     ( ๒๕61 – ๒๕๖4 )  

4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
ออกใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตต าบลหนองศาลา  ทั้ง  ๘  หมู่บ้าน 
กิจกรรม 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 
- รับช าระภาษีนอกสถานที ่
- ระดมความคิด เสนอปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของคนในชุมชน 
- ตรวจสุขภาพ 
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5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ก าหนดให้ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตต าบลหนองศาลา   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑. จัดท าโครงการและขออนมุัติโครงการจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๒. ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในต าบลที่จะเข้าร่วมโครงการ     
          ๓. ประชุมเตรียมการ / วางแผนงานร่วมกันระหว่าง อบต.  กับส่วนราชการและผู้น าท้องถ่ิน 
 ๔. ส่งโครงการและประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบและเข้าร่วมโครงการ 
 ๕.ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการทีก่ าหนดไว้ 
 ๖.การสรปุและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่   

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 ๑0.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 10.๒ ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมด าเนินงานใน อบต.หนองศาลา 
 10.3 เกิดการประสานการท างานร่วมกัน บนพื้นฐานความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
 10.4 ประชาชนมีทัศนคติและจิตส านึกที่ดีต่อการปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 10.5 ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆนอกสถานที่ เช่น การช าระภาษี การตรวจสุขภาพ ฯลฯ 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 

3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรือ่งรอ้งเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำนและต ำบล ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงได้จัดท า
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมำณ 
 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบรหิารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน 
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โครงกำรท่ี 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง
ศำลำ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
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โครงกำรท่ี 3 
1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นส าคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนข้ึนมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู ้รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้ำหมำย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเองได้ 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำรว่มเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา  อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่ าง
ถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองศาลา ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรท่ี 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธ์ิผลตามเปา้หมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลทีไ่ด้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงได้จัดท าโครงการ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา   
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบล
หนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร  
 1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 7 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองศาลา  
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติท่ี 4 กำรเสริมสรำ้งและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี   

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบตัิงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบยีบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองศาลา เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรกัษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  

โครงกำรท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลาจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกปี 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม        
เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 

4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง
หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ
ดูแล 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เปน็เรือ่งๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกดิจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมแีนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองศาลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

6. สถำนท่ี/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 



๑๐๔ 

 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เก่ียวกับกำร
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเปน็เรือ่งๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบงัคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา จึงได้ก าหนดมาตรการสง่เสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจแุต่งตั้งได้มกีารประชาสมัพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 



๑๐๕ 

 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบข้ันตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีสว่นร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลือ่นต าแหน่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้ด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



๑๐๖ 

 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับข้ันของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของข้ันตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผย
และสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพยส์ินของทำงรำชกำร 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองศำลำ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



๑๐๘ 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองศาลา ท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได ้

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพื่อกระตุ้นการปรบัเปลีย่นสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา   
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้าง ซึ่งตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 



๑๑๐ 

 

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

โครงกำรท่ี 1 
๑. ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ  

                        การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพฒันาท้องถ่ิน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช 2557  บัญญัติให้ประเทศไทย มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และองค์พระมาหากษัตริย์ทรง
ด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ และกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ในการบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ประกอบ
กับในช่วงเวลาน้ี เป็นการสมควร ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร    

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองศาลา  จึงจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตามกฎหมาย  ให้แก่คณะผู้บริหารส่วนต าบลหนองศาลา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
หมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มอาชีพ/ผู้แทนกลุ่มเกษตรต าบลหนองศาลา เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยเฉพาะโครงการ
เฉลิมพระเกียรติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  พนักงานองค์การบรหิารส่วน

ต าบลหนองศาลา  ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ สมัผัส และแสดงออกซึง่ความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จัก
รีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร   

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และเห็น
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน      

3. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์การท างาน พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีแก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา    ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มอาชีพ/
ผู้แทนกลุ่มเกษตรต าบลหนองศาลา 
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๔. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองศาลา  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา    ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มอาชีพ/ผู้แทนกลุ่มเกษตรต าบลหนองศาลา 
จ านวน 48 คน 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
๖. สถำนท่ีด ำเนินกำร 

สถำนท่ีอบรมและศึกษำดูงำน 
1. สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ์    อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่
2. ศูนย์พัฒนาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  ต าบลป่าเมี่ยง      
    อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ไร่บุญรอด  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
๗. วิธีด ำเนินงำน 
1. จัดประชุมคณะผู้บรหิาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา พนักงานองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองศาลา ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา  ตลอดจน
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่สรุปและวางแผนการด าเนินการ 

 2. ส ารวจเส้นทาง  ประสานหน่วยงาน  สถานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ศึกษาดูงาน  
 3.1 สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์    อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

3.2. ศูนย์พัฒนาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ  ต าบลป่าเมี่ยง      
อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

 3.3 ไร่บุญรอด  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
4.  ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุง และแก้ไข
เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการต่อไป 

๘. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
๙. งบประมำณด ำเนินงำน 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  แผนงานบริหารงานทั่วไปงบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารราชการ การพัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชน สู่การพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาประจ าปีงบประมาณ 2561  จ านวน  
250,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
๑๐. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้ เ ข้าร่วมโครงการ  ได้ เรียนรู้   สัมผัส  และแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีและส านึก                        
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จัก
รีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร   
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 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และเห็นตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน      
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมสี่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถ่ิน อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลอืกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลากรเหล่าน้ีมีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถ่ิน เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมสี่วนรว่มในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินในเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาน จ านวน 14 คน 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินงำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเปน็คณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรือ่งตา่งๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังกำรมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน
กำรทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสรมิและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดข้ึนได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถ่ินให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถ่ิน ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้น้ัน จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถ่ิน ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครอืข่ายร่วมกับองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองศาลา
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึง
ได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตข้ึน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ต าบลหนองศาลา 

4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพื้นที่ต าบลหนองศาลา เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
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5. สถำนท่ีด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นที่ต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตต าบลหนองศาลา 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา กับบุคคล 
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถ่ิน 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ต าบลหนองศาลา 
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4.4 เสริมพลังกำรมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำน
กำรทุจริต 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงกำรท่ี 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ท่ีมำของโครงกำร 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี  ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองศาลา 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
 ต าบลหนองศาลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 


