
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561- 2565) 

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

  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบรามการ
ทุจริต ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 2564)   เม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  ตามขอเสนอของคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจิต ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  สูการปฏิบัติโดย
กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจำป  และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยใหเริ่มดำเนินการตั้งแตงบประมาณ พ.ศ.2560 
เปนตนไป  ทั้งนี้ใหหนวยงานรัฐดำเนินการคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร 20  ป  และแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ   

เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานได
อยางเปนรูปธรรมและอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังสอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหหนวยงานนำแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 
2564) และตอมาเม่ือวันท่ี  2  มกราคม  2563  ในการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ รั ้งที่  1/2563  ไดมีมติเห็นชอบ ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 2564)  ใหใชไดตอไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565  
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและสอดรับการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดังกลาว 
  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.
2561 – 2564)  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต 5  ป พ.ศ.2561 – 2565)  ขึ้นเพื่อใชเน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงประกาศใชแปนปฏิบัติการดังกลาว   
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕63 
 
 

             
(นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
 



 
 

                 
   แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริต 

 
     5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 

                    
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 
อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี



 
 

คํานํา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเรื่องยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ .ศ.2560 – 2564) เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร      
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) สูการปฏิบัติโดยกําหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําปและสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนตน
ไป ท้ังนี้ใหหนวยงานรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร 20 ป และแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตางๆนั้น 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีมติ

เห็นชอบใหขยายกรอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

 
ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานท่ีแสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต

ตอสาธารณชนปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนสรางกลไกลในการตรวจสอบการบริหารและ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร
ชาติ ฯ ดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม   

จึงทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) ข้ึนเพ่ือใชดําเนินการแทน ซ่ึงเปนการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของการปองกันและปราบราบการทุจริตอยางแทจริงเปนรูปธรรมอันจะนําไปสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     สํานักงานปลัด 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 



 
 

สารบัญ 

 
 หนา 

สวนท่ี 1 บทนํา  

- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองคกร 1 

- หลักการและเหตุผล 2 

- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 4 

- เปาหมาย 4 

- ประโยชนของการจัดทําแผน 4 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 6 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ      10 

ภาคผนวก  

      คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมท่ี 465/2563 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม (พ.ศ.2561 – 2565) 

และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) 

      ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เรื่องประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม (พ.ศ.2561 – 2565) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
 



 
 

 สวนท่ี 1 
  

บทนํา 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ 

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก      

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค 

สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

 1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชีการจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก      

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตางๆ 

7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 

 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม         

การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช

กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูง ก็เปนอีก

โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรม         

การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       

ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริต 

ของบุคคลเหลานี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ - จัดจางเปนเรื่องของการ

ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาท่ี เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก       

การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง 

ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี 

ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน

พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป

นอยลงและมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน 

สวนรวม 

 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดีคนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต     

เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด 

เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา

การ ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญ และบาปและไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

หมายเหตุ การวิเคราะหความเสี่ยงน้ี:ถอดบทเรียนมาจากเวทีการเสวนาตาง ๆ ของสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง ฯ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนา         

การพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายเปนวงกวาง ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม     

ดานการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผนดินโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง

จากสังคมภายนอกวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชัน และมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อหรือ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ            

การแกปญหาการทุจริต จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศ

ไทยใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียม หนวยงานของรัฐจึงตองประสาน

ความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนา

คนควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ     
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ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวถีิการดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยาง

เปนรูปธรรม 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือบูรณาการณความรวมมือทุกภาคสวนในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต มุงสูการ

เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต       

ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคประชาชน ในการพิทักษ 

รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย

หลัก เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index(CPI)     

ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้นการบริหารงานภาครัฐ ตองมีระดับ

ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน            

ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) และไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน         

6 ยุทธศาสตรคือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบ

ปองกันการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 6 

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ตอมาเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 

2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ใหใชตอไปจนถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป        

(พ.ศ.2561 – 2564) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือใชดําเนินการ

แทน อันเปนการสอดรับกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท่ีใหขยาย

กรอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังกลาว เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อน

แผนงานท่ีแสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการ

ขัดกันแหงผลประโยชนสรางกลไกลในการตรวจสอบการบริหาร และสงเสริม การมีสวนรวมของภาคประชาชน

ใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการปองกันการทุจริตอยางแทจริง 
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3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

 3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี (Good Governance) 

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

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนทองถ่ินปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน

แหง ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

ของขาราชการ 

  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม  

 4) กลไกลมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

  5) องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

รวมถึง ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณ 

ในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 

รวมถึง หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

 2) องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดี (Good Governance) มีความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 
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 3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี

จิตสํานึกรักทองถ่ินอันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

 5) องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการ

กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ

กัน เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม อําเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร 

ราชการเพ่ือ 

ปองกันการ 

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง 

ทางการเมืองในการ 

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร    

 

2.1 มาตรการแสดงเจตจำนง 

ทางการเมืองในการตอตาน 

การทุจริตของผูบริหารองคการ 

บริหารสวนตำบลดวยการจัด 

ทำแผนปฏิบัติการปองกันการ 

ทุจริต 

- - - - -  

มิติท่ี 2 ขอ 2.1 รวม 1 มาตรการ - - - - -  

 2.2 มาตรการสราง 

ความโปรงใสในการ 

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตาการสรางความ 

โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง 

มอบหมายของนายกองคการ 

บริหารสวนตำบล ปลัดและ 

หัวหนาสวนราชการ 

2.2.2 (1) มาตรการ “สราง 

ความโปรงใสในการใชจายเงิน 

งบประมาณ” 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนา 

แผนและกระบวนการจัดซื้อจัด 

จาง” 

2.2.2. (3) กิจกรรม “เผยแพร 

ขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ 

จัดจาง” 

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบรกิาร 

สาธารณะและการบริการ

ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยเทาเทียม

กันและไมเลือกปฏิบัติ 

2.2.3 (2) โครงการจางสำรวจ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับ 

คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

18,000 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

18,000 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

18,000 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

18,000 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

18,000 

 

- 

 

มิติท่ี 2 ขอ 2.2 รวม 1โครงการ 

4 มาตรการ 

3 กิจกรรม 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000  

 2.4 การเชิดชูเกียรติ 

แกหนวยงาน/บุคคล 

ในการดำเนินกิจการ 

การประพฤติปฏิบัติ 

ตนใหเปนที่ประจัก 

2.4.1 (1) กิจกรรมยกยองเชิดชู 

เกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มี

ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 

2.4.2 ( - )  

2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

บุคคลดำรงตนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 

 

 

- 

5,000 

5,000 

 

 

- 

5,000 

5,000 

 

 

- 

5,000 

5,000 

 

 

- 

5,000 

5,000 

 

 

- 

5,000 

 

มิติท่ี 2 ขอ 2.4 รวม 2 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ 

ในกรณีไดทราบหรือ 

รับแจงหรือตรวจสอบ 

พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำขอ 

ตกลงการปบัติราชการ” 

2.5.2 (1) มาตรการ “ใหความ 

รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ 

ทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2.5.3 (1) มาตรการ “กำกับการ 

ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียนกลาวหาบุคคลใน

องคการบริหารสวนตำบล” 

-   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

มิติท่ี 2 ขอ 2.5 รวม 4 มาตรการ - - - - -  

รวมมิติท่ี 2 จำนวน 3 โครงการ 

11 มาตรการ 

6 กิจกรรม 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริม 
บทบาทและการ 
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผย 
แพรขอมูลขาวสาร 
ในชองทางที่เปนการ 
อำนวยความสะดวก 
แกประชาชนไดมีสวน 
รวม ตรวจสอบการ 
ปฏิบัติราชการตาม 
อำนาจหนาที่ขององค 
กรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง 
และพัฒนาศูนยขอมูลขาวสาร 
ขององคการบริหารสวนตำบล” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย" 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน การ
คลัง พัสดุและทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตำบล และ
การรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล 
ขาวสารขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม” 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 ขอ 3.1 รวม 4 มาตรการ 

1 กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดเวที
ประชาคม 
3.2.1 (2) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม 
3.2.2 (2) มาตรการกำหนด
ข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง
รองเรียน 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 

30,000 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 ขอ 3.2 รวม 1 โครงการ 

2 มาตรการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3.3.1 (1) โครงการสงเสริมกรมี
สวนรวมของประชาชนในการ
บริหารกิจการขององคการ
บริหารสวนตำบล 
3.3.2 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 ขอ 3.3 รวม 1 โครงการ 

1 กิจกรรม 

- - - - -  

รวมมิติท่ี 3 จำนวน 2 โครงการ 
5 มาตรการ 
2 กิจกรรม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-9- 
 
 
 
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตราการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสรางและ
ปรังปรุงกลไล
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

4.1.1 ( - ) 
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- - - - -  

มิติท่ี 4 ขอ 4.1 รวม 1 กิจกรรม - - - - -  

 4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามชองทาง
ที่สามารถดำเนินการ
ได 

4.2.1 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.2.2 (1) กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลขาวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน 
ขององคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม 
4.2.3 (1) กิจกรรมสงเสริม
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกำกับ ดูแลการจัดซื้อ
จัดจาง 

      

มิติท่ี 4 ขอ 4.2 รวม 3 กิจกรรม - - - - -  

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถ่ิน 

4.3.1 (1) โครงการสงเสริม
ความรูดานกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เก่ียวของสำหรับ
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมและพ
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

 

มิติท่ี 4 ขอ 4.3 รวม 1 โครงการ 

1 กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

 4.4 การเสริมสราง
พลังการมีสวนรวม
ของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมสงเสริมใหมี
การดำเนินการเฝาระวังการ
ทุจริต 
4.4.2 ( - ) 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 4 ขอ 4.4 รวม 1 โครงการ 

1 กิจกรรม 

- - - - -  

รวมมิตท่ี 4 จำนวน 2 โครงการ 
6 กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

รวมท้ังส้ิน 11 โครงการ 
17 มาตรการ 
15 กิจกรรม 

198,000 198,000 198,000 198,000 198,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

สวนที่ 3 
 



 
 

สวนท่ี 3 
 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ 

การเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน 

สุขแกประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร    

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดรวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก    

ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง 

สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหาเรื้อรัง 

ท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา   

การทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว          

ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลง และหมดไปได     

ในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ     

ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึก     

ของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุน        

การทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส      

ความรับผิดชอบและการตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวม              

ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ        

แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร 

การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวก ใหเห็นวาประเทศไทย     

มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาล            

ไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยู          

บนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 

หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี

ประสิท ธิภ าพ  (Efficiency) และหลั กการมีส วน ร วม  (Participation) ดั งนั้ น  การพิ จารณ าคัด เลื อก                 

นําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส 

สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทางหรือวิธีการดําเนินงาน      

ท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติเพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีไดตอไป 

 



 
 

ดังนั้นเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงจัดทําโครงการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3.วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความรูความเขาใจในเรื่อง

หลัก ธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม 

2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความรูความเขาใจและให

ความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 

3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความรูความเขาใจในหลัก

และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได  

4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถนําองคความรู

ตางๆ ไป ประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย 

ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

5  ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรของขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความรูความเขาใจในเรื่อง

หลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ผูบริหารทองถ่ินบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความรูความเขาใจและให

ความสําคัญ กับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

3. ผูบริหารทองถ่ินบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมมีความรูความเขาใจในหลักและ

แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถนําองคความรูตางๆ          

ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 2  

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหารสมาชิกสภาพนักงานและลูกจางองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวย คณะผูบริหาร พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูมีบทบาทสําคัญและเปน

กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนอบความตองการของประชานในทองถ่ิน ท้ังยังมี

หนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชน      

ในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความ 

เปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไมจึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินทุกคน และเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ 

บานเมืองท่ีดีพ.ศ.2546   ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความซ่ือสัตยประกอบกับอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13(4) ประกอบ 

มาตรา 25 วรรคเจ็ดแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 , มติคณะกรรมการ 

กลางพนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งท่ี6/2558 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 และคณะกรรมการ 

พนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี  (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมครั้งท่ี9/2558 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2558 

เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ 

พนักงานจาง เพ่ือยึดถือเปนหลักการแนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน 

จริยธรรมดังนี้ 

 1. การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 

 2. การมีจิตสํานึกท่ีดีซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

 4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 

 5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 

 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 

 8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ

พัฒนา บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักรูถึงการสรางจิตสํานึก ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวย 

ความซ่ือสัตย สุจริต รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวัฒนธรรมคานิยมดวยการมีจิตสํานึกท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนจึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

แกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมข้ึน 

 



 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด

ประโยชน สุขแกประชาชน 

3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมในการเสริมสราง

คุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล 

3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

3.5 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน

ทับซอน 

4. เปาหมาย 

ผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจํานวน 52 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แขม โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและปลุก 

จิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี

การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

15,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแข, 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงาน ของพนักงานโดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัดและตองไดรับผลกาประเมินมาต่ำกวารอยละ 70 

ผลลัพธ ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เกิดจิตสํานึกท่ีดีใน

การตอตานการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 

 

 

 

 



 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองแขม” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขม พ.ศ.2558 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอน

การลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด

ลพบุรี  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง             

ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวย

ความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐาน

จริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสํานึกท่ีดีซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบ , 

ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน , ยืนหยัดทําในสิ่งท่ี

ถูกตองเปนธรรม และถูกกฎหมาย , ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ , 

ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง , มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา

มาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได , ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือ รับของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา ประโยชนท่ีมิชอบ โดย

อาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม ตาม

นัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ีนร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แขม ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติ โดยอนุโลม 

ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ

บริหาร สวนตําบลหนองแขม” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการ

ปฏิบัติหนาท่ี ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

หรือการมีผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกร และระดับ

บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 



 
 

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ 

และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหาร ใชอํานาจใน

ขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอองคกรตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชนและตอ

สังคมตามลําดับ 

3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 

รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหารสมาชิกสภาพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

 เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 

เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ขาราชการทุกคนพึง

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพโดยเปดเผย

และเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล

ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส

ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5  ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล 

จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการองกันและ 

ปราบปรามการทุจรติมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากปพ.ศ.2560 จนถึงป พ.ศ.2564     

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต 

ทุกรูปแบบ โดยไดรับความชวยเหลือฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา 

อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก       

เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย

กวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนอง ตอแผนยุทธศาสตรฯ 

ขางตน องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองค ความรูด านการ

ทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 

(พ .ศ .2560 – 2564) และมติ เห็ นชอบให ขยายกรอบ เวลาของยุทธศาสตรชาติ ว าด วยการป องกัน              

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ใหใชไดตอไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ไปสูการ

ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูด านการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการฝายประจําลูกจางประจําตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร 

ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินขาราชการฝายประจําลูกจางประจําตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ขอมูล/องคกรความรู ดานกรตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง 

เครงครัดผานโครงการ/กิจกรรมและสื่อชองทางตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 

การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา หรือไม

เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้ เปน

การกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ

สวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและมีการใช 

อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชน 

สวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง 

ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร 

ตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง     

หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 

หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารบัการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

ภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจการปองกัน

ผลประโยชน ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลหนองแขม 

เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับ ความ

ประพฤติของตนเพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน 

3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม 

3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีจิตสํานึก 

คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให

หนวยงาน ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

  

  

  



 
 

4.  เปาหมาย 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.  วิธีการดําเนินการ 

จัดประชุมประจําเดือนและใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2561) 

8.  งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

ผลลัพธ 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 

การมีผลประโยชนทับซอน 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น เรื่องการ

สงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม และเปนธรรมยึด

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสราง ระบบคุณธรรม 

รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน

ทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน      

และปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต    

ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะท่ี3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน ของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม

ประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนให หนวยงานภาครัฐ

ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรู ตามคูมือหรือประมวล

จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน

และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ 

ใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ี 

ในภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการ

ปองกัน ผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความ

ตระหนัก ถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการ

ปฏิบัติตน ในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สังคมไทย ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมใหบุคลากร 

ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหา

การ ทุจริตคอรรัปชัน 

 



 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 2. จัดทํา(ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 3. ตรวจสอบความถูกตอง 

 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 5. แจกจายใหบุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ(พ.ศ.2561 – 2561) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน



 
 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น (-ไมมีโครงการ-) 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและปรับปรุงภูมิทัศน       

ในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไม      

ท่ีผิดกฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง        

ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน      

เปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะ

สามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทาน      

ไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน          

ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ี เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง          

เพ่ือประโยชน4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแกปลูกไมใหพออยูพอกิน พอใชและระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง 

ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 

“พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผเปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบ

นิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน 

มากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชุมชนและในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ  ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคีและสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ 

สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จํานวน 

13 หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได   

เปนตน 

4.2 ดูแล อนุรักษฟนฟูสภาพแหลงน้ำ คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแขม จํานวน 13 หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม          

โดยบูรณาการ รวมกันกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ 

 

 

 



 
 

4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ผูนําชุมชน         

กลุมตางๆ ท้ัง 13 หมูบาน ไดแกประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุประธาน อสม. ประธานกลุมสตรีฯลฯ กลุม

เด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษาหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน

เปนตน 

5.พ้ืนท่ีเนินการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ำคูคลอง         

ทําความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตางๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.2 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ใหมีความ

สวยงาม สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 

 



 
 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนว 

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร พรอมท้ัง  

ไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหา 

ใหกับราษฎรผูประสบความทุก ขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการ

ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยูพอกิน” และขณะเดียวกัน

ก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดีอยูดีในอนาคต” ดวย ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปน

โครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดี ข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูห างไกล 

ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญ คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับ

ความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมนอกจากนั้นยังมุงเน 

การสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถ วิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวาง

แผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการแบบ

มีสวนรวมของเกษตรกร 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได      

โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต

เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอยดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

3. วัตถุประสงค 

3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลหนองแขม 

3.2 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 

3.3 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนและผูท่ีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายรับทราบ 

6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูวมโครงการ 

6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 

 

 



 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปปรับใชกับการประกอบอาชีพได 

10.2 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองแขม (กิจกรรม “โตไปไม

โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทำลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี

สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคม

ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน

กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี6 ) พ . ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการ พัฒนาตําบลท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี

หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ

พัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหอบต. เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้(9)     

จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส         

และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 

ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดาน รางกาย จิตใจ อารมณสังคมและสติปญญา ความรูมีคุณธรรม

และจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตอง

สงเสริมการดําเนินงาน และจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการ

สราง ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองแขม (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสราง

ภูมิคุมกัน และคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน 

รักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเอง และผูอ่ืน

โดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความ

รับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชน สวนรวม 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริต 

3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง 

ทุกรูปแบบ 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 



 
 

4. เปาหมาย  

เชิงปริมาณ  

เด็กและเยาวชนตําบลหนองแขมจํานวน 50 คน  

เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูสามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดีสามารถนําความรูประสบการณท่ี

ไดรับมาปรับใชกับตนเองและสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

5.3 ดําเนินการตามโครงการ 

5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริต 

10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน 

สวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต (-ไมมีโครงการ-) 

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองแขม (กิจกรรม “สงเสริมการ

เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

โครงการท่ี 1 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 เนื่ องจากปจจุบัน เด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ท่ี ทําให เกิดปญหา               

เชน ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กและ

เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซ่ึงกอใหเกิด ผลเสียตอ

อนาคตของชาติดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็ก และเยาวชนมี

ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมา

ถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของ

ทรัพยากรตางๆ รูจักอยูร วมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคา

ของวัฒนธรรมคานิยมความเปนไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของ

ชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลหนองแขม (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปนการสราง 

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 

และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูร วมกับผู อ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษ  

สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการ

บริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ .ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหาร

สวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต

บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร สวนตําบล (5) สงเสริม

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหอบต. เมือง

พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ี ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรีคนชรา และผูด อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม

และสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขร 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 

3.2 เพ่ือสรางภู มิ คุม กันทางสังคมให เด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลาง              

การเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน 

 



 
 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และ

รูจักอยูวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขร 

4. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

เด็กและเยาวชนตําบลหนองแขมจํานวน 50 คน  

เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูรูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน และรูจักอยูร วมกับผูอ่ืนได อยางมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

5.3 ดําเนินการตามโครงการ 

5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

7. งบประมาณดําเนินการ 

30,000 บาท 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ  

ท่ีเกิดข้ึนได 

3. เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนและรูจักอยูรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีความสุข 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม” 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลวฉบับ 

ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี3 เริ่มจากปพ.ศ.2560 จนถึงปพ.ศ.2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศ ท่ีมีมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับ ความรวมมือจาก

ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ และประชาชน

เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภู มิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด

วิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทย ไดรับการประเมิน

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ี

ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและ

ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิชอบโดยได

กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน6 ยุทธศาสตรดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  

ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน และเปนกลไกหนึ่ง

ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ สาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเกิดความ

ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเอง ตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก ในการจัดทํา

บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแล องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีไดสรางความขม

ข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานานซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย

สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไปและหากจะวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้

สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางาน ในองคกรปกครองสวน



 
 

ทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาส หรือความเปนไปไดสูงท่ี

คนทํางาน  

ในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาส หรือ ชองทางท่ี

คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางาน ในหนวยงานราชการอ่ืน 

และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผง

ธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบรหิารราชการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการ

ทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ

จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบับ 

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง 

4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 5 ป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนิการ 

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนิการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 



 
 

 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ปจํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ 

 - การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมมีความโปรงใส สามารถปองกัน 

การทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม



 
 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ 

แตงตั้งโยกยายโอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานอบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนบุคลากร   

ท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา

จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน

รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ

บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรมเพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการท่ีเปนธรรม

ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 กําหนดใหการปฏิบังานตามอิ าํนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล     

ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวม     

ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ .2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมือง   

ท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา

ในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี 

ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 

ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ

โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน 

 

 

 

 



 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนิการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตําแหนง/ 

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบันเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2542 

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

7. ระยะเวลาดําเนิการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนิงานดานบริหารงานบุคคลของอบต.จํานวน 1 มาตรการ 

- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ 

- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลองคการบริหารสวนตําบล 

- การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาท่ีได 

 



 
 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรือ่งการบรรจุ 

แตงตั้งโยกยายโอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือนและมอบหมายงาน 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลปลัดและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง         

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร 

สวนตําบลท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และหนาท่ีตาม

กฎหมาย อ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหา     

ดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการ

กระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก   

กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับ

ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี

สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 

37 ท่ีกําหนดให การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ   

ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุมคา ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปน ตองมี

มาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหการอํานวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตอง สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ข้ึน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดใหมีการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ.2546 

  

 

 

 

 



 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง 

ความตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนและหัวหนาสวน

ราชการ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรององคการบริหารสวนตําบล นายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการและปลัดองคการ

บริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง

การ 

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ     

และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

 - มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทนอยางนอย 2 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ 

 - ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 



 
 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ 

แตงตั้งโยกยายโอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร 

ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 

ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ

พิจารณา เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช

ดุลพินิจ ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ

คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 ลงวันท่ี 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหนายก องคการบริหาร

สวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหาร สวนตําบลหนองแขม   

ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใสเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

พนักงานสวนตําบลสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนิการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล       

เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและ 

เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล 

รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา 

เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลเสนอมา 

  

  

 

 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ชวงระยะเวลามีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใชประโยชน ใน

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ อยาง

เครงครัด 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เพ่ือใหการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีกิจกรรม

ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจาย           

ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงิน     

ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย 

และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ

และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 

หนังสือท่ีเก่ียวของ 

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย 

ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรฝายบัญชีกองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง

การท่ีเก่ียวของ 

 



 
 

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง 

เครงครัด 

โครงการท่ี 2 

1. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร 

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน    

และการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป2535 และแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 

3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ผูอํานวยการกองคลัง 

4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.  วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ  

6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 

6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 

6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 

10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน 

ทรัพยสินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง 

เครงครัด 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน      

ในการจัดหาพัสดุ 

6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความ

เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

10.2 มีการปองกันการใชจายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 



 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน 

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง 

เครงครัด 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ 

สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ

จัดทําบริการสาธารณะแตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไวดังนั้นการท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขมจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริตมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

      เพ่ือใหเปนไป ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางใหสวน

ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน

คุณภาพวัตถุประสงคท่ีจะใชราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

      ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนไปอยางโปรงใส 

ตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการ 

เผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียว กับการจัดซ้ือ – จัด

จางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม 

ตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแกทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธ หนังสือระบบกระจาย

เสียงไรสาย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมและชุมชนตางๆภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแขม 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศดังนี้ 

 - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 

 - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 

 - ประกาศกําหนดวันเวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

 - ประกาศวันเวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

 - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 

 - ประกาศวันเวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน 

ตําบลไดแกทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธระบบกระจายเสียงไรสายหนวยงานราชการเปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต 

- เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

10.2 ผลลัพธ 

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ 

โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก 

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ณ สํานักงาน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ

อนุญาต ในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ติดตามความคืบหนา และ

แจงผลการดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงาน เพ่ือใหมี

ระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสารการสงตองานระบบ

การรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงานใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐาน 

การปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และ 

ทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 

ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการ

สงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, ดานศึกษา ละดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด   

การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)    

โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชนสรางความโปรงใสในการ

บริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติและเพ่ือเปนมาตรการในการ

ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

 



 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 

และไมเลือกปฏิบัติ 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม

เลือกปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ

ระบายน้ำ, ดานน้ำเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริม

ผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูด อยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริม

อาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน,ดาน

การสงเสริมการทองเท่ียว,ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการ

สาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนั การกําจัดผักตบชวาและวัชพืช

ในแหลงน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดําเนินการ  

ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ 

9. ผูรับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม

เลือกปฏิบัติ 

10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ แก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูบบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน    

ตามอํานาจหนาท่ีและตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และในการ

ปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทํา

แผนพัฒนาอบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ี ในการจัดทําบริการสาธารณะ

ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการ ก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปนั้น 

ประชาชนไดรับประโยชนหรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน มากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด 

ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไมการท่ีจะทราบถึง ความพึงพอใจจากผูรับบริการจึงตองมีโครงการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุข 

ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชน 

ไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ประกอบกับจังหวัดแจงใหองคการบริหาร 

สวนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการสาธารณะจากองคการบริหาร สวนตําบล

หนองแขม ของตัวชี้วัดท่ี1 มิติท่ี2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจาง 

อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชน เกิดความพึงพอใจจึง

จําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชน ใหเกิดความพึง

พอใจ 

3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 

โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัด 

หรือนอกเขตจังหวัดทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตอบต.จํานวน 1 ครั้งตอป 

 

 



 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 6.   วิธีดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตอบต.ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหอบต.ทราบ 

6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําปแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดําเนินการ 

หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการงบประมาณ 18,000 บาท/ป 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน1 ฉบับ 

10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนผูรับบริการรมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 

- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

 

 

 



 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ แก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่งท่ีมี อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวน ตําบล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย 

ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร สวนตําบล

หนองแขม นั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ 

และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความ

ตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต 

ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการสงผลตอ

มาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน 

โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและให คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ             

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก 

การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพ และเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชน ไดรับการอํานวยความ

สะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลา     

ท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกัน ในการ

ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติจึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ สําหรับผูมาติดตอ

ราชการ 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรม ตอผูมา

รับบริการ 

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการ   

ของประชาชน 

3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ 

กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ีอันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

 

 



 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

การจัดทําบัตรคิวในการใหบรกิารแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากรผูรับผิดชอบในการดูแลกํากับการใหบริการ 

6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 

6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆตามความจําเปนและเหมาะสม 

6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ 

ตามลําดับคิว 

6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 

แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต  

- มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลังสําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 

10.2 ผลผลิต 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีใหไมนอยวารอยละ70 ของผูมาขอรับบริการ 

- การใหบริการเกิดความโปรงใสลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 



 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ แก

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

โครงการท่ี 4 

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

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวได

วา เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/

ไมเลือก ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตาม

หลักการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

มาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน

เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติภาษา อายุความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดให สวนราชการจะตอง

ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ ภาคกิจของสวนราชการ

ตองเปนไปโดยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได 

ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงมีการ

นําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีมีการแสดงข้ันตอน การใหบริการแก

ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ หนาท่ีในการ

ใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงาน มีความเปนธรรมโปรงใส

ยิ่งข้ึน 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ

เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการรอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติ เปนมาตรฐาน

เดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแกระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการ ออนไลนเปนตน 

6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลา ท่ีใชในการดําเนินการ

ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

6.3 จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี

กลองวงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ำสําหรับผูพิการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดีโดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ เก่ียวกับการ

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ

รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน ใหสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปทีผ านมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีและไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น  

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปทีผ านมา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางาน

หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของอบต.ตามกฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมใหสั้นลง 

4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแขม 

4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป 

4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติ ราชการ

ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติปรับปรุง 

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวา เรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติ ราชการ

ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน   

ท่ีนายกเทศมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกเทศมนตรีหรือปลัดอบต.ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทํา

แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง 

การปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกเทศมนตรีและผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ               

ในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัวและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 



 
 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร

ปกครองสวน ทองถิ่น 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ .ศ. 2545 ซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร

ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความ

คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน        

การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”และเพ่ือใหการ

ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดงักลาว จึงไดมีการประกาศใช

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอยาง

นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอน การปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ 

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการ จึงเปนงาน

บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกัน ปรับปรุงและแกไข

กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลว

เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน

การตอบสนองความตองการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหา

ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา ท่ีเกิดข้ึนได 

3.3 เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน ผูมา

ติดตอขอรับบริการ 

3. 4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใส สามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตตําบลหนองแขมและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน 

ทราบโดยท่ัวกัน 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน

ท้ังเวลาทําการชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึน อยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

10.3 มีทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน ผูมาติดตอ

ขอรับบริการ 

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล การ

ดําเนินงานได 



 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ การ

ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

 2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น       

ก็เพ่ือเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบ 

หมายภารกิจและขอบขายขอความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญ 

คุณสมบัติความรูความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือให

การบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณ ท่ีการ

บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความ

สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนีต องมีผูรับผิดชอบ ตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารราชการของสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

4. เปาหมาย 

คณะผูบริหารสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมปลัดสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม

หรือหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร         

ปลัดสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม หรือหัวหนาสวนราชการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รอง

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวนท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สวนราชการทุกสวน 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน การอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิ 



 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ     

การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 2 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติ

เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ัง มีกฎหมายอ่ืนอีก

หลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีเอาไวการท่ีนายกจะดําเนินการ ในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว 

ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนไดดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ     

ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวน

ตําบลใหรององคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร สวนตําบลไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการ

บริหารสวนตําบล 

 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีดี 

3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบล 

 6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล เสนอนายกองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณา 

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวน

ตําบลปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 

 

 



 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือ การ

ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 3 

1.  ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการ

บริหารสวนตําบล ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร 

ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิหนาท่ีและเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจ

อยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการ

ทุจริตข้ึนมาไดดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ.2522 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เปนไปอยางรอบคอบ 

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 ใหกับรององคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการ

บริหาร สวนตําบลหนองแขม เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในการใชอํานาจเจา

พนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีการออกคําสั่ งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน            

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 

 



 
 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลปลัดองคการบริหาร 

สวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หนึ่ง ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหาร สวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตอง

ทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบล นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมี

มากมายไปรวมอยู กับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ี ในการสั่งการ        

อนุมัติอนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่ง ตอการใหบริการ 

ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง ของการกระทําการทุจริต

ประพฤติมิชอบในการปฏติิราชการของเจาหนาท่ีสงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีการวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 มาตรา 6 และ มาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหาร

ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและการบราหรงานมี

ประสิทธิภาพคุมคา 

           ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี

มาตรการการมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริต และประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

 

 



 
 

4. เปาหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกปลัดและหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ และหนังสือสั่ง

การ 

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

- มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน 

10.2 ผลลัพธ 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 

 - ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต



 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันท่ี 8 มีนาคมของทุกปจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก

ถึงความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซ่ึงความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซ่ึงเปนวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระองคดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช

กรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี 1 เดือนสิงหาคมเปนวันสตรีไทยของทุกปเพ่ือใหผูให

ผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งให

สถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว 

เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน ท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาทีส งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรีเยาวชน ผูสูงอายุและคนพิการ 

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษโดยการยกยอง เชิดชูเกียรติผูท่ีมีความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน 

โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนผูความขยันหม่ันเพียรซ่ือสัตยสุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางเดนชัดสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 

3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะหฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยาง

ภาคภูมิใจ 

3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ

บําเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดนจํานวน 1 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดนท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก 

ใหเปนสตรีดีเดนประจําปเพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 

6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

ทราบท่ัวกัน เพ่ือใหแตละตําบลดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกใน

ชั้นตนมายังอบต.เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจาก แตละ

หมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนทีผ านการกลั่นกรองดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให

ผูบริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน

1 ครั้ง/ปโดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมเปนประธานในพิธี 

 7. ระยะเวลาดําเนิการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

 8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10.ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  

 10.1 ผลผลิต 

 - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

10.2 ผลลัพธ 

 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

 - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคมสืบไป 



 
 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการ 

บริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน อันสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิต ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือ

สวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดีดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงาน ท่ีมีความตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลหนองแขม ผูท่ีทํา

คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมอยางสม่ำเสมอ องคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดีความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตาน        

การทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดีมีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชน หรือเขา

รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคล     

ผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับอบต.ท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรม

รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหาร สวนตําบลหนองแขม       

มีคานิยม  ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขม 

3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริตเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

3.3 เพ่ือรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองแขมมีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 - ประชาชน หนวยงานองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 - ผูทําคุณประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ 

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลหนวยงานองคกรดีเดน 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคลหนวยงานองคกรทําความดีเพ่ือใหเปนแบบอยาง 

6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ทานการ

คัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 

 

 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม ใน

กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีคานิยม ยกยอง เชิดชู 

และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ แบบมีสวน

รวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคล เด็ก 

เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแก

ชุมชน สังคมและประเทศชาติเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการ

สงเสริมสนับสนุนและอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ี

ไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานตและ

วันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคมและเปน

แบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนประโยชนแกชุมชนสังคมและประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 

3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน ดาน

ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย 

เด็กเยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแขม 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกอบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

6.3 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 



 
 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ ซ่ือสัตย

สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ

ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง

ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ

บุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิด

การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ              

วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกรโดยการสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ี

ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

นําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจน เปนการสรางแนวรวมในการตอตานการ

ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัย จากการทุจรติและปฏิเสธการทุจริตในทุก

รูปแบบ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ บานเมือง

ท่ีดีข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรม และความโปรงใสใน

การดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 

3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีความโปรงใสมีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.  วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

  

  



 
 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 



 
 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดอําเภอท่ีไดดำเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

 1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

 2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท 

ไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล         

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ

หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการทุจริต   

จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไมหรือตรวจสอบ เพ่ือใหนักการเมือง

ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ ป(.ป.ช.) 

เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 

ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จากหนวยงาน

ภาครัฐ และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 6. วิธีดําเนิการ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูากำกับดูแลและองคกรอิสระอาทิ 

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปหรือคณะทํางาน

LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

 7. ระยะเวลาดําเนิการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 -2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมใหความรวมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดอําเภอท่ีไดดำเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงการท่ี 2 

 1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

 2. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชน      

เขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น           

ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆไดแกระบบอินเตอรเน็ตทางโทรศัพทหรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถแกไขความเดือดรอน         

ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา องคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม

ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ

ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 

3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต เปนไปตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

 4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

 5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน       

โดยโปรงใสและเปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขม ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร 

ภายในหนวยงานสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  

 7.ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 -2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 



 
 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม       

โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

 

 

 



 
 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน 

กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ หรือแนวทางปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบไดประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของ

รัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี12 กันยายน 2557 ก็ได กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรร

มาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ แหงชาติในการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจึงไดจัดทํา

มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี โดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนหรือ

ผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณา รับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอ

รองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และ เปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการ

ชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทาง

หนึ่งดวย 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแขม ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใสเปนธรรม 

4. เปาหมาย 

พนักงานสวนตําบลพนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูล และเขา

องคประกอบ ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ี โดยมิชอบ 

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนา ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสราง

ความม่ันใจ แกผูใหขอมูลในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการภายใน 15 วัน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวช้ีวัด 

รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผลลัพธ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มิติท่ี 3การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  

โครงการท่ี 1 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

 2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ 

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดท่ีทําการของ

หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี

เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับ การดําเนินการตางๆของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไวโดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม โดยมีงาน

ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธกองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน

สามารถเขาตรวจดูไดเพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี ในการแสดงความคิดเห็น

และใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชน ของตนตอไป 

 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขม 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จำนวน 1 แหง 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

ณ ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม (ภายในศูนยบริการรวมองคการบริหารสวน

ตำบลหนองแขม 

 6. วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ         

การเงิน การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย 

 

 



 
 

ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล เก่ียวกับการปฏิบัติ         

ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนท่ีเว็บไซตรายปและคาธรรมเนียมช่ือโมเมนเนม 

รายปเว็บไซตของ อบต.หนองแขม” 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ 

ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมี

เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร ซ่ึงไดรวบรวมไวเพ่ือท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรู 

สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ 

เปนจริงในการรักษาประโยชนนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง 

3. 2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน 

ตําบลหนองแขม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจํานวน 1 เว็บไซต 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผล 

เสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

12,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 

 

 



 
 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม“อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบลและประชาชนท่ัวไปเรื่องพ.ร.บ. 

ขอมูล ขาวสารของราชการพ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดกําหนดหนาท่ีใหหนวยงานของรัฐตอง

ปฏิบัติอยูหลายประการ เชน หนาท่ีดําเนินการเพ่ือเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนตามท่ีกฎหมาย

กําหนดในการจัดหาขอมูลขาวสารใหประชาชนท่ีเปนการเฉพาะรายหนาท่ีตองแจงใหผูขอขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ ทราบเหตุผลท่ีหนวยงานมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หนาท่ีท่ีจะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร

สวนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจาของขอมูลและในเรื่องการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย นํามติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี28 ธันวาคม พ.ศ.2547 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนําขอมูลขาวสารเก่ียวกับประกาศประกวดราคา 

และสอบราคา รวมท้ังผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเผยแพรทางเว็บไซดของหนวยงาน 

รวมท้ัง การนําเรื่องความโปรงใส เรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสาร เรื่องการมีสวนรวมนของประชาชนเปน

เครื่องมือ ในการประเมินประสิทธิภาพของหนวยงานสวนทองถ่ินทุกแหง 

การท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ของรัฐไดมีความรูความเขาใจ และถือปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายบัญญัติไวและเพ่ือใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวงในการไดรับรูข อมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมือง

ไดโดยถูกตองกับความเปนจริง รวมท้ังมีสวนรวมในกระบวนการบริการและการและการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ อันจะเปนการสงเสริมใหมีรัฐบาลท่ีบริหารบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนไปเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นเพ่ือใหพนักงานสวนตําบลพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมมีความรู

ความเขาใจ เก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง และประชาชนใน

ตําบลหนองแขม ไดรูถึงสิทธิของตน องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดทํา “โครงการใหความรู

แกพนักงานสวนตําบลและ ประชาชนท่ัวไปเรื่อง พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540” 

3. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และประชาชน

ท่ัวไป มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 

2.2 เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถปฏิบัติ

หนาท่ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 

2.3 เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปในตําบลหนองแขม ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 

 

 

 



 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบลพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมและประชาชนท่ัวไปในตําบล

หนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดอบรมใหความรูดวยวิธีการบรรยาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ใชงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจํานวน 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และประชาชนท่ัวไปใน

ตําบลหนองแขมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

10.2 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดอยางถูกตอง 

9.3 ประชาชนในตําบลหนองแขม ไดรูถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 



 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และ

ตรวจสอบได 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสราง และการจัดองคกร

อํานาจหนาท่ีแผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ

และ หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง

ขอมูล ตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 

3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 

3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีขอมูลประเภทตางๆเผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ีและเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึน

ไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีไดแก 

 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 - งบประมาณรายจายประจําป 

 - แผนการดําเนินงาน 

 - แผนอัตรากําลัง 

 - แผนการจัดหาพัสดุ 

 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 

 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 - ขอมูลรายรับและรายจาย 

 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 - รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 



 
 

 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ประจําปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร



 
 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ            

และตรวจสอบได 

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงินการคลังพัสดุและทรัพยสินของอบต. 

และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก ในการ

บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 

ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ

ปองกัน มิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรูเพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ

หนาท่ี โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําปและการจัดซ้ือจัดจาง 

จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน

การเงิน การคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ี

บอรดประชาสัมพันธ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับรู อมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการข ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน 



 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชน     

กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแขม” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให 

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด

องคกร อํานาจหนาท่ีแผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร

ขอมูล ท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมาย ไดแกหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 

(Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศนวิทยุสื่อ 

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึง

ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดงายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 

3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานจํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ  

 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดแก 

 - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมรานคาชุมชนตามชุมชน/

หมูบาน 

 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 

 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและให

ประชาชน สืบคนไดเอง 

 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 

 - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัด

แถลงขาว 

 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 

 



 
 

- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ประจําปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 



 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ารปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนบการ

มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

โครงการท่ี 2 

 1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนิงานขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแขม ส่ือประชาสัมพันธ 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมาก 

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใช 

ในการดําเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุป 

เพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปู

พ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล ให

สามารถมองเห็น ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการ

สรางความสัมพันธ กับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหาร

สวนตําบล จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้นๆ การใชสื่อเทคนิคและ

วิธีการเปนอยางไร บาง ในแตละข้ันตอนทีต างกันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความ

รวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจบทบาท หนาท่ีอยางโปรงใสและยุติธรรม 

 3. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมใหประชาชนไดรับ

ทราบ โดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแกสื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทาง

จดหมาย อิเล็กทรอนิกส 

 2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรูรับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแขมอยางถูกตองและโปรงใส 

 3. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

 4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

 5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดนใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

 6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางอบต.สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปาหมาย 

จัดทําวารสารรายงาน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนออนุมัติโครงการ 

6.2 ดําเนินการประชุม 

6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

 



 
 

6.4 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ประจําปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000 บาท 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

- ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม            

ซ่ึงออกแบบ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปน

ตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัดดังนี้ 

- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล และมีความพึงพอใจ 

ในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธไมนอยกวารอยละ 70 



 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ี 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและ

สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 1 

 1. ช่ือโครงการ: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชน 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 2.  หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

ตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 โดยใชแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เปนเครื่องมือนําสูการปฏิบัติ และเปน

กรอบในการทํางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอํานาจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 7 

(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ       

เพ่ือจางแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนว

ทางการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปโดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน

แผนพัฒนา หมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน     

ในสังคม หมูบาน ชุมชน ใหมากท่ีสุด อีกท้ังเปนการเสริมสรางกระบวนการ การเรียนรูในเรื่องของการจัดทํา 

แผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโดย

แผนพัฒนาชุมชนไดตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง และยังเปนการลดข้ันตอน 

กระบวนการและความซําซอนในการจัดทําแผนขององคการบริหารสวนตําบล มาเขารวมประชุมประชาคม 

ทองถ่ินในการจัดทําแผนชุมชน พรอมกันทีเดียว และเพ่ือใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือดวน

ท่ีสุดท่ีมท 0810.2/0600 ลงวันท่ี29 มกราคม 2559 กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ การจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจึงไดจัดทํา “โครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแขมข้ึน” 

 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับทราบความตองการสภาพปญหาของชุมชนระดมความคิดพรอมท้ังแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น จากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการ

บริหาร สวนตําบลหนองแขม 

3.2 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม นําแผนพัฒนาชุมชนท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรและ แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมภายใตการ

บริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาล  



 
 

 3.3 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

4. กลุมเปาหมาย 

1. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

2. ผูนําชุมชน 

3. สวนราชการรัฐวิสาหกิจ 

4. ผูแทนกลุมประชาชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 

5. ระยะเวลาดําเนิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําหนังสือแจงกลุมเปาหมาย 

2. แจงประสานขอความรวมมือจากกํานันผูใหญบานประชาสัมพันธโครงการฯ 

3. ประชุมประชาคมระดับระดับตําบลเพ่ือนําปญหาความตองการจากการประชุมประชาคมหมูบาน

จัดลําดับความสําคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. ประเมินผลโครงการ 

7.  งบประมาณ 

35,000 บาท 

8.  สถานท่ีดําเนินการ 

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถรับทราบ ความตองการ สภาพปญหาของชุมชน ระดมความคิดเห็นพรอมท้ังแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นจากหลายฝาย ลําดับความสําคัญ และนําขอสรุปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม สามารถนําแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ท่ีมีประสิทธิภาพและใชเปนกรอบในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ภายใต

การบราหรงาน โดยใชหลักธรรมมาภิบาล 

3. สามารถสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรูข้ันตอน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

11. การติดตามและประเมินผล 

1. จํานวนผูเขารวมประชุมตามประกาศสัดสวนประชาคมทองถ่ินไมนอยกวารอยละ 60 

2. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการโดยใชแบบติดตามประเมิน 

 



 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูและสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถิ่น 

โครงการท่ี 2 

 1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเน การใหบริการประชาชนและมี

เปาหมายใหมี การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชน ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง

สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ 

ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว

รอง ทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีและจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหาร สวนตําบล

หนองแขม 

3. 3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม       

กับประชาชน ในพ้ืนท่ี 

 4. เปาหมาย 

ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญ หรือผูมีสวน

ไดเสียท่ีเก่ียวของโดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการ แลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกัน ไดอยางเหมาะสม

และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตามมาได 

 5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน 

และเรงดวน 

5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูองทราบ 

 

 

 

 

 



 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2564) ใหบริการในวันเวลาราชการวันจันทร – วันศุกรตั้งแตเวลา         

08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกขรองเรียน/ดังนี้ 

6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข056-283420 ทางโทรสารหมายเลข 056-283420 

6.3 ทางเว็บไซต 

6.4 ทางไปรษณีย 

6.5 กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไวณ บริเวณหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกขรองเรียน/ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแล

สังคมและการอยูร วมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมเคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชนและมี

เปาหมาย ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ    

และเกิดประโยชน ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการ

อยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหประชาชนใน 

เชิงรุกจึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมเคลื่อนท่ีเพ่ือสํารวจความตองการของประชาชน 

ตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน 

ดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีอาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรี 

แกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดคาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด 

รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขมซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีและจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3. 3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 

นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ออกไปใหบริการแก

ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

3. ประสานงานกับทุกกอง/สวนเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก

ประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมท้ังหมด 

4. กําหนดสถานท่ีวันเวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี 

5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 

6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย 

 



 
 

7. นํากิจกรรมในหนาท่ีออกบริการประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

กําหนดออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ซ่ึงไดเขารวม 

โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวง รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแขมอยางท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกหมูบานท่ีอยูในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 

โดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลและความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 



 
 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก  

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชนและมี

เปาหมาย ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ    

และเกิดประโยชน ตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการ

อยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญดังนั้นเพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี

มาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซ่ึงการแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชน

ไดมีสวนรวมและไดรับบริการท่ีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียนหรือรับความคิดเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอนและกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนท่ีดําเนิการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดทําข้ันตอนกระบวนการและชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนไดแก 

1. กลองแสดงความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

3. ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับทราบข้ันตอนกระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรี



 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูองเร ียน/รองทุกขไดทราบถึงการ

ไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนิการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขเปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ

ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียน

รองทุกขเสร็จ แลวใหแจงผูองรับทราบโดยเร็วไมเกิน15 วัน 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 

3.3 เพ่ือใหผูร องไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

9. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบกฎหมายเปนธรรมกับทุกฝาย 

10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 



 
 

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทํางบประมาณ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

หนองแขม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 – ขอ 12 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ อบต.      

มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม โดยงานนโยบายและแผนจึงแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมข้ึน 

 3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และ แผนพัฒนา

ทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขมและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม กําหนดดวยความ

ถูกตองโปรงใสและสุจริต 

 4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 6. วิธีดําเนินการ 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมมีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 



 
 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  

โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

    กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง

ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย

อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงได

จัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึนเพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจ 

และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

3.วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได    

เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน 

4. เปาหมาย 

ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผู ใหญบาน ผูชวยผู ใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน         

แพทยประจํา ตําบลอาสาสมัครสาธารณสุขสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลุมอาชีพตางๆตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ติดตอประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

5.2 วางแผนกําหนดวันเวลา สถานท่ีการฝกอบรมพรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

5.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5.4 ดําเนินโครงการตามวันเวลาท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ 

ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน 

 

 

 

 



 
 

3.3.2 ดําเนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน 

(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แขม 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร สวน

ตําบลหนองแขมอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดมีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) 

ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ี 

อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 13 หมูบาน 

5. วิธีการดําเนินการ 

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 

หนองแขมอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดมีกฎหมายระเบียบ

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบล

หนองแขม ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ 

เชนเปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ เปนกรรมการตรวจการจางฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุเพ่ือเรียนรู 

ทําความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดและกองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9. 1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

ตําบลหนองแขม 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ 

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 



 
 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ 

ราชการของอบต.วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไมตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ

องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย 

หรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ. ศ. 2546 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแขม มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล

หนองแขมมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผย

ขอมูลขาวสารโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีการขับเคลื่อน 

อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหอบต.มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แขม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขององคการบริหารสวน 

ตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

2. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 

3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

4. ระชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

5. การจัดทําแผนดําเนินงาน 

6. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

7. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองแขม 

8. การติดตามและประเมินผล 

9. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง 

ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา



 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดิน

กําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผ ลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับ

ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่ งครั้ง ภายในเกาสิบวัน นับจากวันสิ้น

ปงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแขมจึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปน

ประจาํทุกป  

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แขม 

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แขม ทราบตามแบบท่ีระเบียบ ฯ กําหนด 

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจ 

เงินแผนดินตามกําหนด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวน/กองขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ทุกสวน/กองขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 

2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน 

องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวมเพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน

ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

 



 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ  (พ.ศ.2561 – 2565) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ลดโอกาสความผิดพลาดปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 



 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง 

หรือบริหารความเสี ยงและรายงานผลการตดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู

กํากับดูแล 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน      

พ.ศ.2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช

มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจาก การดําเนิน

กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู กํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 

ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 

จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช

ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล   

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการ

ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม 

การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ

สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบ ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ

ดูแล ภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให เกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวน/กองขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 

 

 

 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ .3) ใหทุกสวนราชการไป

ดําเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม นําแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการ

ดําเนินการ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมรายงานผลการดําเนินการแผนการ

ปรับปรุง การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุม ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ประชุม

พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการ วามีความเพียงพอ

หรือไมหรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน       

ผูกำกับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิัติหรือการบริหารราชการตาม 

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ 

บรรจุแตงตั้งโอน ยายขาราชการพนักงานลูกจาง 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจแุตงตั้งการโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร    

จึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับ          

ท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลัก

คุณธรรม ในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแขม เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมการตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปนธรรม 

  3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง 

การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบลลูกจางพนักงานจางท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย 

- แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุ แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ

อยางเครงครัด 

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึง ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 



 
 

- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้ง ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงาน สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  กอน 

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จะออกคําสั่งแตงตั้งได ตอง

ไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมรับมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล ใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง 

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน 

ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/ 

การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 

- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการ ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ จาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) กอน 

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จะออก

คําสั่ง แตงต้ังไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑ ให

บุคลากรทราบ 

- มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนเพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 



 
 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 

การปฏิบัติตนเหมาะสมและขอมูลการลาเปนตน 

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง 

ผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ตัวช้ีวัด 

ไมมีการรองเรียนเก่ียวกับการกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุการโอน   

ยายขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขมและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ              

การรับ - จายเงินการหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

โครงการท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประกาศผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ 

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 

ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการ

ท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบไดรายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง           

มีกระบวนการ ทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 

3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไข การ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ 

ตรวจสอบความถูกตองได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2547 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ภายใน

เกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

กําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหาร ทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ

ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

  



 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการเบิกจายถูกตองรวดเร็วเกิดความประหยัด 

10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 



 
 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

โครงการท่ี 1 

 1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขมเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545     

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา ระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดดําเนินการสงเสริม

การมีสวนรวม ของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

เพ่ือใหประชาชน เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ

การจัดซ้ือจัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาส

ในการไดรับ ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ

บริหารราชการ ในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปด

โอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ี

เปดเผยโปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและ

เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

 3. วัตถุประสงค 

3. 1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง 

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี

ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ใหความสําคัญในการมีตัวแทน

ชุมชน เขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับ

ผิด หากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือให

เจาหนาท่ี และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการ

จางอยางละเอียดและถูกตอง 

 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานพัสดุกองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ผลลัพธ 

การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน 

รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

โครงการท่ี 1 

 1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับ

ภารกิจ และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง

สําคัญ ประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม ไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู 

และทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีรวมถึงมีความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู ไปใช

ใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการ

ฝกอบรม และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนา

องคกร พัฒนาทองถ่ินใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจ ใน

การทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมจํานวน 20 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบล    

และหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวม

ประชุมสัมมนา แลวแตกรณี 

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือสง

สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กอง

งานท่ีรับผิดชอบ 

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

 



 
 

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ินและรายงาน

เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแขมทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ป ปงบประมาณ (พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

70,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม 

10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 

จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแขม จํานวน 20 ราย ไดรับการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
ท่ี   435 /๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565)  และ
คณะกรรมการประเมินติดตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
   ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดประกาศใชแผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต 4  ป  
(พ.ศ.2561 – 2564)  และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3  ป (พ.ศ.2562 – 2564)  เพ่ือเปนการ
สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบรามการทุจริตในหนวยงานไดอยางเปนรูปธรรมและอยาง
ตอเนื่องอีกท้ัง  ยังสอดรับตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหหนวยงานนำแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบรามการทุจริต ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 2564)   ตอมาเม่ือ
วันท่ี  2  มกราคม  2563  ในการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ครั้งท่ี  
1/2563  ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560 – 2564)  ใหใชตอไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน  2565  
  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานท่ีแสดงถึงเจตจำนงคทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตตอสาธารณชนปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการขัดกันแหงประโยชนสรางกลไกลในการตรวจสอบการ
บริหาร  และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงเวลาในการขยายกรอบเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติ ฯ  ดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  จึงทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
4  ป  (พ.ศ.2561 – 2564)  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5   (พ.ศ.2561 – 2564) ข้ึนและ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565)  ประกอบดวย 

๑. นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน ตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบล  เปนประธาน 
๒. นางสาวกาญจนา ทรัพยอินทร ตำแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล เปนกรรมการ 
๓. นายวัลลภ  พุกชาติ            ตำแหนงผูอำนวยการกองชาง  เปนกรรมการ 
๔. นางสาวอริสรา จินดามัง  ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล  เปนกรรมการ 
๕. นางสาวภัทรนันท ปานออน ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการ 
๖. นายดำรงคฤทธิ ์ เลิศอักษร ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ     เปนกรรมการ/เลขานุการ 

ใหผู ไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี  พิจารณากลั่นกรอง ศึกษาขอมูล  นำมากำหนดจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  เพ่ือใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรปองกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 
2565)  ขององคการบริหารสวนตำบลหนอวแขม  ประกอบไปดวย 

๑. นางพิมพรรนี   มีสุดเพียร  ตำแหนง นายก อบต.  เปนประธานกรรมการ 
๒. นายวิโรจน     วัฒนะแสง  ตำแหนงรองนายก อบต.  เปนกรรมการ 
๓. นายสุรพล      วัฒนกุลววิัฒน ตำแหนงปลัดอ อบต.   เปนกรรมการ 
๔. นางสาวกาญจนา ทรัพยอินทร ตำแหนงรองปลัด อบต.  เปนกรรมการ 
๕. นายวัลลภ  พุกชาติ            ตำแหนงผูอำนวยการกองชาง เปนกรรมการ 
๖. นางสาวอริสรา จินดามัง  ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการ 
๗. นางสาวภัทรนันท ปานออน ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการ 
๘. นายดำรงคฤทธิ ์ เลิศอักษร ตำแหนงเจาพนักงานธุรการ     เปนกรรมการ/เลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการมีหนาทีในการติดตามและประเมินผลตลอดจนดำเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันการทุจริต  และรายงานผลการติดตามปละประเมินผลตอ
นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมตอไป 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 
 
  สั่ง  ณ   วันท่ี     29      เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕63 
 

 
 
 
 

(นางพิมพรรนี    มีสุดเพียร) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 5 ป (พ.ศ.2561- 2565) 

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

  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบรามการ
ทุจริต ระยะท่ี  3  (พ.ศ.2560 – 2564)   เม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  ตามขอเสนอของคณะกรรมการการ
ปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจิต ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  สูการปฏิบัติโดย
กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจำป  และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยใหเริ่มดำเนินการตั้งแตงบประมาณ พ.ศ.2560 
เปนตนไป  ทั้งนี้ใหหนวยงานรัฐดำเนินการคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร 20  ป  และแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ   

เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานได
อยางเปนรูปธรรมและอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังสอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนใหหนวยงานนำแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 
2564) และตอมาเม่ือวันท่ี  2  มกราคม  2563  ในการประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ รั ้งที่  1/2563  ไดมีมติเห็นชอบ ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560 – 2564)  ใหใชไดตอไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  2565  
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและสอดรับการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ดังกลาว 
  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดทบทวนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  4  ป (พ.ศ.
2561 – 2564)  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต 5  ป พ.ศ.2561 – 2565)  ขึ้นเพื่อใชเน
แนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงประกาศใชแปนปฏิบัติการดังกลาว   
 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕63 
 
 

             
(นางพิมพรรนี  มีสุดเพียร) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
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