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ค าน า 
 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม   การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหาร
ราชการ ส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความ
มั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น  อ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับ    การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย  าให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  พ .ศ. 2560 การ
ด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      ที่ 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 มาเปน็กรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมี
การด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อ าเภอใสสะอาด”     และ “องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) โดยมีคณะท างานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมบทบาทและมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้มีการพัฒนาระบบ และกลไกลการตรวจสอบควบคุม การใช้
อ านาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติให้มีความโปร่งใสและยึดตามธรรมาภิบาล โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแนวทางในการจัดท า
แผน เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดวิสัยทัศการ
พัฒนาของต าบลว่า 

“คุณภาพชวีติด ีมคีุณธรรม น าสู่ความเปน็เลศิ” 
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ส่วนที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท า
ให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่

พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้ มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมี
ความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 

 

 
 
 
 



 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ

ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้

ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคน
ที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อร าษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของ
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถ
น า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 
อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 
3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 

Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ      

 

 
 

 



 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลด
น้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่อง
ปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 



                                                         
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกัน
การทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
การทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมา
ณ(บาท) 

1. กำรสร้ำงสังคม
ที่ไม่ทนต่อกำร
ทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง 
1.1.1 (4) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต 
1.1.1 (5) โครงการจัดท า
เทียนจ าน าพรรษา 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้าง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริต 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 
1.1.3 (3) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกบั Conflict of 
Interest” 
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 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการปลูกต้นไม้ 
 
 
 
2) โครงการคลอสวยน้ าใส 
3) โครงการอาชีพตา่งๆ 
4) โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.โครงการส่งเสริมอาชีพปุ๋ย
อินทรีย ์
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 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการท าความดถีวายพอ่ 
2) โครงการท าบุญตักบาตรปี
ใหม่ 
3) โครงการวันเด็ก 
4) การประกวดค าขวัญต่อตา้น
การทุจริต (ในวันเด็ก) 
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เยาวชน  
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เด็ก เยาวชน  
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มิติที่ 1  รวม 4 มาตรการ  0 กิจกรรม 
16 โครงการ  

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000  

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 0  

 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
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 2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – 
จัดจ้าง 
2.2.3 (1) โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (2) กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (3) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิารประชาชน” 
ประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 
2.2.3(4)การออกเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 
2.2.3(5)การออกแจกเบี้ยยังชีพ
เคลื่อนที่ 
2.2.3(6)การรับลงทะเบียนผู้
สองอายุ พิการ เอดส์ เคลื่อนที่ 
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 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 (1) โครงการกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ
2.4.1 (2) โครงการกิจกรรม
วันสตรี 
2.4.2 (3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
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 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หล่ม”         
 2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
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การตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การ
ปฏิบัติราชการของ อบต.หนอง
หล่ม 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”                            
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหล่ม ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 
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 รวม 8 มาตรการ 10 กิจกรรม 
7 โครงการ 

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

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.หนองหล่มให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหล่ม 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”                            
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนอง
หล่ม” 
3.1.3 (2) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ ์

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต. 
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 3.2.2 (1) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าป ี
3.3.1 (3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต 
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหล่ม 
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มิติที่ 3 รวม 7 มาตรการ  5 กิจกรรม 
6 โครงการ 

0 0 0 0 0  

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ีประจ าปีงบประมาณ 
2560 
4.1.1 (2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของ อบต 
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มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
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 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น (ส่งอบรม) 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น(ส่งอบรม) 
 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
4.4.2 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต 
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มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ 7 กิจกรรม 
3 โครงการ 

0 0 0 0 0  
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ส่วนที่ 3 

 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภบิำล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมี
ความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 
นอกจากน้ี ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่
จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วน
การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน า
หลักธรรมาภิบาล        ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก
ความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลัก
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรร
มาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึง
จัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 



4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กั บองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่มี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์ 
มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ 
ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม 
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนัก
ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 



 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการ
ท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรร
มาภิบาล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล บรรยายให้
ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการ
เสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรือ
อาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวัน
หากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ 
รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยั งส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ 
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไป
ได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่น
มาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง 
โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นงานท่ีได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 



 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

4. เป้ำหมำย 
 พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. ระยะเวลำ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตามก าหนด 

 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ       ทั้งด้าน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มี
คุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้
กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธ รรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่ง หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชน
ทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และ
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจต คติที่ดี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 



 2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง 
 2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ
และต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 60 คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 

7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่าง
แท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาท่ีดี 

 

1.  ชื่อโครงกำร   โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
2.  หลักกำรและเหตุผล   

 
วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันท่ีบ่งบอกถึงฤดูฝน ตามพระพุทธบัญญัติว่า เมื่อถึงวันเข้ำพรรษำ

พระสงฆต์้องเข้าจ าพรรษา ในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งที่ทรงอนุญาตใหเ้ข้าอาศัยอยู่ได ้โดยไมผ่ิดกฎที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้อยู่จ า
พรรษาในสถานท่ีอันไม่สมควร เชน่ ในโลงผี ในท่ีกลางแจ้ง ในกลด หรือแม้กระทั่ง ในตุ่ม ดังนั้น พระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัตติามกิจของ
สงฆ์ คือก่อนที่ถึงวันเข้าพรรษา พระสงฆ์ ควรท าความสะอาดตามเสนาสนะส าหรับอยูจ่ าพรรษา รวมถงึ พระอุโบสถ และอื่นๆ โดย
พระสงฆ์จะต้องประกอบพิธีอธิษฐานพรรษา คือการตั้งอธิษฐานใจของตนเองว่าตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ จะไมไ่ปไหน ด้วยการเปล่ง
วาจาว่า “ข้าพเจ้าจะอยู่จ าพรรษาในที่อาวาสนี้ตลอด ๓ เดือน” เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ าเดือน ๘ ไปจนถึง วันข้ึน ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ 
หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระสงฆ์กจ็ะน าดอกไม้ ธูปเทียนไปขอขมาพระอุปัชฌาย์อาจารย ์และพระเถระผู้ที่ตนเองนับถือ 

 
การถวายเทียนพรรษาได้กระท าขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกป ี คือก่อนวันแรม ๑ ค่ า เดือน 

๘ หรือเดือน ๘ ที่สอง ในกรณีทีม่ีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจ าน าพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน 
เพื่อให้พระสงฆ์จดุบูชาพระรัตนตรยั เป็นเวลา ๓ เดือน สมยัก่อนเทียนพรรษามคีวามส าคัญเป็นอยา่งมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้
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แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวนิัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความส าคญัลดน้อยไป ญาติโยมผูม้ีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมา
ถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เปน็ต้นแทน แต่ถึงอย่างไรกย็ังมีการถวายเทียนพรรษากันอยา่งต่อเนื่อง เพื่อรกัษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม
ของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  

ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 67 
องค์การบริหารส่วนต าบล (8)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เทศกาลวันเข้าพรรษา
เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เป็นการน าเทียนไปถวายท่ีวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันสืบมา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
จึงเห็นความส าคัญของเทศกาลวันเข้าพรรษา จึงได้จัดให้มีโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกับประชาชนในพื้นที่ต าบลหนอง
หล่ม ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้จัดถวายเทียนเข้าพรรษาตามวัดแต่ละหมู่บ้าน  เป็นประจ าทุกปี   
 
3.  วัตถุประสงค์    

3.1  เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและรกัษาวัฒนธรรมประเพณี พิธีแห่เทยีนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป 
3.2  เพื่อให้เยาวชนและประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและร่วมท างานกับหน่วยงาน            
      ของรัฐได้เป็นอย่างด ี
3.3  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธห์น่วยงานท้องถิ่นให้ประชาชนได้รูจ้ักมากยิ่งข้ึน 
3.4  เพื่อส่งเสรมิความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย 
 -  ประชาชนและเยาวชน ในต าบลหนองหล่ม 
 -  คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 -  คณะครู นักเรียนในต าบล 
 -  ชมรมผู้สูงอายุในต าบล ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 
5. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 

6.    วิธีด ำเนินกำร 
1.   ประชุมปรึกษาหารือพิธีการหล่อเทียนและก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ 
2.   จัดท าโครงการเสนอและขออนุมัต ิ
3.   ประชุม  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.   ด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  
5.   สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

7.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   
 วันท่ี      กรกฎาคม  2560 
8.  งบประมำณด ำเนินกำร  

จากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ลักษณะค่าใช้สอย รา่ยจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวนเงิน 15,000 บาท  

 
9.  สถำนที่ด ำเนินกำร   
 ต าบลหนองหล่ม อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
 10.1  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกจิกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 10.2  ไดส้ืบสานประเพณีวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป 
 10.3  เกิดความเข้าใจระหว่าง เยาวชนและประชาชนกับองค์กรของรัฐ  ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขอองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม” 

2. หลักกำรและเหตุผล 



ตามที่ อบตหนองหล่มได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ อบต หนองหล่ม พ.ศ. 2559 โดยก าหนดกลไกและระบบในการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมี
การก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดล าปาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง       ลงวันที่    เดือน       25       
ก าหนดให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก           ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,       มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก .พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ      พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์     ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2557 ซึ่ง อบตหนองหล่มควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เ ช่ือถือไว้วางใจของประชาชน อบต.หนองหล่มได้จัดท ามาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองหล่ม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับ
น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ อบต.หนองหล่มเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.หนองหล่ม ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองหล่ม เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองหล่ม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
(8) 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองหล่ม 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสรมิสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่ วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น อบต.หนองหล่มจึงได้ก าหนดแนวทาง/
มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า 
ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย 
ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่าน
โครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมซ่ือสัตย์ สุจริต และปลกูฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 



2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น     โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่
กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ อบต.หนองหล่ม จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ  อบต.หนองหล่มให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ อบต หนองหล่ม 
 3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง     จ านวน  66  คน 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 มกราคม – กันยายน 2560 
6. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มีงบประมาณ 

7. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน  พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ  อบต.หนองหล่ม 
 7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 

8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ
หน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจ
หน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์       ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  
อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน         แก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลหนองหล่ม เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหล่ม 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มมีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การ
เป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 



8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “มำตรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็น
การประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อน าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต 
โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ อบต.หนองหล่มจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็ นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกัน
รณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลxxxให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างาน
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         คอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 



 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปลกูฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัย
ที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริต       คอร์รัปชัน 
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น อบต.หนองหล่ม จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อ
สร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการ
ปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของ อบต.หนองหล่ม 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 



 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ด าเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 

โครงกำรปลกูป่ำเฉลิมพระเกียรติตำมรอยพระรำชด ำริ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม   อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ทฤษฎีกำรพัฒนำฟ้ืนฟูป่ำไม้อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

ป่าไม้ของประเทศไทยถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลั กดันทาง
เศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวส าคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ าล าธารถูก
ท าลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ าหลากก็เกิดน้ าท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนัก 
โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา 

แนวพระรำชด ำริด้ำนป่ำไม้: ทรงคิดค้นนำนำวิธีที่จะอนุรักษ์ป่ำไม้ให้ยืนยง 
ทรงสร้ างความตระหนักให้มีความรักป่า ไม้ด้ วยจิตส านึกร่วมกัน  มากกว่าวิ ธีการใ ช้อ านาจบังคับ  

ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ าทุ่งจ๊อ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริให้มีการปลูกต้นไม้ ๓ ชนิด 
ที่แตกต่างกัน คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพื่อจะท าให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
สามารถตอบสนองความต้องการของรัฐและวิถีประชาในชุมชนประการส าคัญนั้นมีพระราชด าริที่ยึดเป็นทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้โดย
ปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชนว่า “เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 

ในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม   แนว
ทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้ คงอยู่  และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความ
อุดมสมบูรณ์  ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ส าหรับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนรุกัษท์ีม่สีภาพ
เสื่อมโทรม  เช่น  เขตอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ   และการปลูกป่าในพื้นที่
สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น  เช่น  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่
เสื่อมโทรมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  นอกจากน้ี  การส่งเสริมให้
ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกป่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้  รักป่าไม้ หวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม พิจารณาเห็นว่าการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ตลอดจนการบ ารุง รักษาทรัพยากรป่า
ไม้ให้ด ารงอยู่เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเพื่อน้อมน าแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชด าริ ขึ้น 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพื่อฟ้ืนฟูและเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีความสมบูรณ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2


๒.๒  เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระราชด าริ 
๒.๓  เพี่อรณรงค์ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และให้เกิด

ความอุดมสมบูรณ์ของป่า 
 
 

 
๓. เป้ำหมำย 

๓.๑  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
๓.๒  ประชาชนในต าบลหนองหล่ม  
๓.๓  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในต าบลหนองหล่ม 
๓.๔  เด็กและเยาวชนต าบลหนองหล่ม 

๔. วิธีด ำเนินกำร 
๔.๑  น าเสนอโครงการ 
๔.๒  แตต่ั้งคณะกรรมการ ด าเนินงาน 
๔.๓  ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ 
๔.๔  ด าเนินการ ตามโครงการ 

๕.งบประมำณ 
งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๘๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ลักษณะค่าใช้สอย ๓. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  (๓) โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระ
เ กี ย ร ติ ต า ม ร อ ย พ ร ะ ร า ช ด า ริ   ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๑ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต้นอินทนิล จ านวน ๖ ต้น ๆ ละ ๕๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
๒. ต้นมะม่วง โชคอนันต์ จ านวน ๓๐ ต้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
๓. ต้นมะเฟือง จ านวน ๔๐ ต้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท  เป็นเงนิ  ๔,๐๐๐  บาท 

รวมเป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร   จังหวัดล าปาง 
 
๗. สถำนที่ด ำเนินกำร 

บริเวณสนามกีฬาเฉลมิพระเกียรตบิ้านหนองขาม ต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร จังหวดัล าปาง 
 
๘. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕60 
 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๙.๑  เพิ่มพื้นท่ีป่า พ้ืนท่ีสเีขียว ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
๙.๒ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาต้นไม้  สร้างจิตส านึกท่ีดี 

โครงกำรส่งเสริมอำชีพต่ำงๆ  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 

 
๑. ช่ือโครงการ “โครงการส่งเสรมิอาชีพต่างๆ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสภาวะอากาศของเมืองไทยเรา เห็ดชนิดนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้นิยมบริโภค
เห็ด และราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไป สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ ลักษณะของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับ
ดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า เห็น
นางฟ้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนานได้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบน
ของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ าตาลอ่อน ในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่  ๕ - ๑๔ เซ็นติเมตร และจะมีน้ าหนักอยู่ระหว่าง ๓๐ -



 ๑๒๐ กรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลาน าไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนรับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถน าไปตากแห้ง เก็บไว้เป็นอาหารได้ 
เมื่อจะน าเห็ดมาปรุงอาหาร ก็น าไปแช่น้ าเห็ดจะคืนรูปเดิมได้ 

การเพาะเห็ดเป็นอาชีพท่ีมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจอาชีพหน่ึง เนื่องจากการเพาะเห็ด สามารถที่จะท าให้ภายในครอบครัว
มีอาหารที่มีความปลอดภัยจากสารเคมี การเพาะเห็ดสามารถเพาะส าหรับบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถพัฒนาการเพาะเห็ดให้เป็น
อาชีพหลัก  มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า ในโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
               ๑. เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
               ๒. เพื่อน าวัสดุทีเ่หลอืใช้เป็นประโยชน์ในการเพิม่มูลคา่  
               ๓. เพื่อน าอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้ามาลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  
               ๔. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอาชีพต่างๆ  
               ๕. เพื่อด าเนินงาน “๙ กิจกรรม ตามรอยพ่อหลวง ผู้ครองใจชาวประชา” ตามนโยบายของ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
               - เกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จ านวน ๑๕ คน 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
              ๑. จัดท าโครงการน าเสนอผู้บรหิารพิจารณาอนุมัต ิ 
              ๒. ส ารวจรายชื่อเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม     
              ๓. ด าเนินการจดัชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ และขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากวิทยากร 
              ๔. ก าหนดวันเวลา สถานท่ีในการฝึกอบรม  
              ๕. จัดการฝึกอบรมฯ  
              ๖. สรุปรายงานผลการฝึกอบรมฯ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
           วันท่ี    เดือน พฤษภาคม ๒๕60 

 
๗. สถานท่ีด าเนินการ 
               - บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ ต าบลหนองหล่ม อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
๘. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒560 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ลักษณะค่าใช้สอย 
๑.๓.๑๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็น (๓๓) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
อาชีพต่างๆ จ านวนเงิน 20,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
งบประมาณในการจดัโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ปี   ๒๕60 
มีรายละเอียดดังนี ้

๑. ค่าอาหารพร้อมน้ าดืม่ส าหรับผูเ้ข้าร่วมการอบรม จ านวน ๑๕ คนๆละ ๕๐ บาท  
เป็นเงิน    ๗๕๐   บาท 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผูเ้ข้าร่วมการอบรม จ านวน ๑๕ คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ  
เป็นเงิน    ๗๕๐   บาท 

๓. ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน ๑ คน ๔ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๒,๔๐๐  บาท 
๔. ค่าจัดซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ก้อนละ ๕ บาท จ านวน ๒๒๐ ก้อน  เป็นเงิน  ๑,๑๐๐  บาท 

รวมทั้งสิ้น     ๕,๐๐๐   บาท   (ห้าพันบาทถว้น) 
๙. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
             - งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 



           ๑. เกษตรกรได้รับการฝกึอบรมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
           ๒. สามารถเพิ่มมูลค่าวสัดุที่เหลือใช้ในการเกษตรให้เป็นประโยชน์  
           ๓. สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยการประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า  
           ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลม่มีการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการเพาะเห็ดนางฟ้า เน้นการพึ่งพาตนเอง
และลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียง 
 
 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช
ด ารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม เป็นพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ   
  โดยที่ภาวะการณ์ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การด าเนิน
ชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประชาชนโดยทั่วไปมีการรับอารยะธรรมจากต่างประเทศ  ค่านิยม เทคโนโลยีซึ่ง
บางอย่างที่ได้รับเข้ามาท าให้เกิดค่านิยมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ฟุ่มเฟือยเกิดความเสื่อมของสังคม และท าให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหา
ครอบครัว  อีกทั้งการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพื้นต าบลหนองหล่มที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  มีการมุ่งเน้นเพื่อเพิ่ม
รายได้และการจ าหน่ายโดยใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตจึงสูง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน
มากที่สุด  โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 
68 (7) ได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คน 
ด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความส าคัญในหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนภายใน
เขตพื้นท่ีได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดี
และพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน   
๒.  วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อให้ประชาชนโดยทัว่ไปในต าบลหนองหล่ม มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง  ความพอดี  การใช้
ชีวิตอย่างรอบครอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน ์ มคีุณค่า  เกิดรายได ้
          ๒.  เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
          3.  เพื่อให้ ประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
          ๕.  เพื่อเป็นการรวมกลุม่การจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
 
๓.  เป้ำหมำย 
                   ๑.  ประชาชนต าบลหนองหล่ม  สตร ี ผู้สูงอาย ุ เยาวชน เกษตรกร  จ านวน  100 คน 

 
๔.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
                  ๑.  ฝึกอบรม  ณ  วัดบ้านป่าไคร้ใต้  หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้    วันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๕9 
                  ๒.  ศึกษาดูงานหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 บ้านป่าไคร้ใต้    วันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๕9 
                       ศึกษาดูงานหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านสามขา ต.หัวเสือ  บ้านหลุก ต. นาครัว   อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 
๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                   ระหว่าง วันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕60 
 
๖.  วิธีด ำเนินกำร 
                   ๑.  ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อก าหนดกิจกรรม/โครงการ 



                   ๒.  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
                   ๓.  ด าเนินงานตามโครงการ 
                             -จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพยีง 
                   ๔.  สรปุผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
 
 
๗.  งบประมำณ 
                   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ.ศ. ๒๕60  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุลักษณะค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกีย่วกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   เพื่อจ่ายเป็น  (2)  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 50,000 บาท ปรากฏในแผนงานบรหิารงานการเกษตร  งานส่งเสรมิ
การเกษตร  
                   รายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดังนี ้
          - วันฝึกอบรมวันท่ี     กรกฎาคม  ๒๕๕9 
                   ๑.  ค่าอาหารผู้เขา้รับการฝึกอบรม  จ านวน 100  คน ๆ ละ 75 บาท  
                        จ านวน  ๑  มือ้                                                       เป็นเงิน 7,5๐๐ บาท 
                   ๒.  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน 
                         คนละ  ๒๕ บาท จ านวน ๒ มื้อ                                    เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท 
                   ๓.  ค่าวิทยากรวนัฝึกอบรม  2 ช่ัวโมง ๆ ละ ๖๐๐  บาท            เป็นเงิน 1,2๐๐  บาท 
                   4.  ค่าจ้างเหมารถโดยสาร เป็นเงิน  36,300 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  50,0๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                   หมำยเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยไดต้ามความเหมาะสม 
8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.มีความรู้  ความเข้าใจ  การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถน าแนวพระ
ราชด าหริ  มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันตามหลักการความพอเพียง  ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตใน
ความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  มีคณุค่าและเกิดรายได้  

2.   ประชาชนโดยทั่วไป  ส านึกถึงพระมหากรณุาธิคณุ และตระหนกัถึงถึงความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
          3.  ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครวัเรือน 
          4.  เกิดการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

  ส านักงานปลัด  แผนงานเกษตร   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
โครงกำรส่งเสริมอำชีพปุ๋ยอินทรยี์ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 
 
๑. ช่ือโครงการ “โครงการส่งเสริมอาชีพปุ๋ยอินทรีย์” 
๒. หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 



และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี ้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การ

ผลิตและการบรโิภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  
๒. ความมีเหตผุล หมายถึง การตดัสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตผุล โดยพิจารณาจาก

เหตุปัจจยัที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  
๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรยีมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความ

เป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่งๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยม ีเง่ือนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี ้ 
๑. เงื่อนไขความรู ้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกีย่วกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้

เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวังในการปฏิบัติ  
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสรมิสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตยส์ุจรติและมีความ

อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรม

ราโชวาทในด้านต่างๆ จะทรงค านงึถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพื่อไม่ให้เกดิความขัดแยง้ทางความคิด ที่อาจน าไปสูค่วาม
ขัดแย้งในทางปฏิบัติได ้ 

แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  
๑. ยึดความประหยัด ตดัทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุม่เฟอืยในการใช้ชีวิต  
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตยส์ุจรติ  
๓. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง  
๔. ไมห่ยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มพูนข้ึน จนถึง

ขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั  
๕. ปฏิบัตตินในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งช่ัว ประพฤติตนตามหลักศาสนา  

(มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html) 
โดยอ าเภอห้างฉัตร แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ให้ประชาชนมีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่กองทัพบก ได้เสนอไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงขออนุมัติจักท า โครงการส่งเสริมอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริไปเป็น
แนวทางในการด ารงชีวิต และขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านน าไปปฏิบัติ 
 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้ความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
๓.๓ ให้ผู้เข้ารับการอบรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริไปเป็นแนวทางใน

การด ารงชีวิต และขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านน าไปปฏิบตัิ 
๓.๔ ให้ประชาชนน้อมน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๓.๕ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนในต าบล 
๓.๖ เพื่อลดการเผาเศษวัชพืชมิให้เกิดปัญหาหมอกควัน 
๓.๗ เพื่อให้เกิดการรวมกลุม่ของเกษตรกร 
๓.๘ เพื่อส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลติของเกษตรกร 
๓.๙ เพื่อสร้างเสรมิความรู้ในการผลิตปุ๋ย และน้ าหมักชีวภาพใช้เองและลดรายได้ให้กับเกษตรกร 
๓.๑๐ เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์ 

 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน และเกษตรกรในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหล่ม 



๔.๒ ผู้น าหมู่บา้น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.๔ คณะกรรมการชมรมผูสู้งอาย ุและประชาชนผู้สนใจ 

 
๕. วิธีด าเนินการ 

๕.๑ ประสานเกษตรกร ผู้น าหมู่บา้น และผูส้นใจ ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหล่ม 
๕.๒ ประสานกับกรมพัฒนาท่ีดิน และส านักงานเกษตรอ าเภอห้างฉตัรเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร สารประกอบการท า

ปุ๋ย และสารประกอบการท าน้ าหมัก 
๕.๓ ด าเนินการอบรม 

๕.๓.๑ การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.๓.๒ ความรู้เรื่องการพัฒนาท่ีดนิตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๓.๓ การผลติปุ๋ย และน้ าหมักชีวภาพใช้เองและลดรายได้ให้กับเกษตรกร 
๕.๔ น าผลผลติที่ได้ มอบให้เกษตรกรน าไปปรับปรุงคุณภาพดิน 
๕.๕ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน              

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
๗. สถานท่ีด าเนินการ 

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉตัร 
 
๘. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 หน้า ๑๐6 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ลักษณะค่าใช้
สอย ๑.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น (๑) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
อาชีพปุ๋ยอินทรีย์ จ านวนเงิน ๔๐,๐๐๐  บาท  
งบประมาณในการจดัโครงการส่งเสริมอาชีพปุ๋ยอินทรีย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม วันพุธที่ 7  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๘ 
๑.  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑2๐ คนๆละ ๗๕ บาท  เป็นเงิน  ๙,00๐ บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑2๐ คนๆละ ๒๕ บาท ๒ มือ้ เป็นเงิน  ๖,0๐๐ บาท 
๓. ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน ๑ คน ๔ ช่ัวโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 
๔. ค่าถังพลาสติกส าหรับหมักปุ๋ย จ านวน ๑๕ ถัง ถังละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน  ๗,๕๐๐ บาท 
๕. ค่ากากน้ าตาล ๖0๐ กิโลกรัมๆ ละ ๒5 บาท เป็นเงิน ๑5,0๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น     ๓๙,90๐   บาท   (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
๑๐.๑ เกษตรกรมคีวามรู้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพใช้เองได้ 
๑๐.๒ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมรีายได้เพิ่มขึ้น 
๑๐.๓ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินและผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึน้ 
๑๐.๔ เพื่อน าไปสู่การติดตามและขยายผลการด าเนินงาน การด าเนนิชีวิตตามแนวพระราชด าร ิ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรคุณธรรมสำนสำยใยครอบครัว 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จ
ทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 



พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพื้นฐานความ
กตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองหล่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับ
บุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวท่ีเข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของ
ยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
 3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหล่ม    ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
 6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ 
 6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
 6.6 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.7 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม    อ ำเภอห้ำงฉัตร    จังหวัดล ำปำง 

ปีงบประมำณ  2560 



หลักกำรและเหตุผล 
 เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า  เด็กเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากท่ีสุด  เด็ก
ตั้งแต่แรกเกิด ถึง  18  ปี  เป็นช่วงระยะเวลาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาด้านต่างๆ ถือเป็นหน้าที่หลักของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่  ในการส่งเสริมและพัฒนาการทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่เต็มตามศักยภาพ  เด็กก็มีหน้าที่ คือ 
ฝึกหัดท าการงานต่าง ๆ ให้เป็น อบรมขัดเกลา  ประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต  สุจริต  เฉลียวฉลาด มีเหตุผล  เพื่อจะได้เติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  การจัดงานวันเด็กแรกเดิมจากกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของเด็ก และ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เ ด็กได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง  
โดยจัดขึ้นในครั้งแรกในเดือนตุลาคม  2498  และได้จัดต่อกันมาเป็นประจ าทุกปี  จนถึง พ.ศ. 2506  จึงมีความคิดเปลี่ยนแปลงการ
จัดงานวันเด็ก เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม  รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการจัดงานวันเด็ก และได้ก าหนดให้มีการฉลองวันเด็ก
แห่งชาติทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค  เพื่อให้เด็กทั่วประเทศได้รู้ถึงความส าคัญของตน  เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ระเบียบวินัย ที่มีต่อสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ถือ ภารกิจส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  ตาม พ .ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546) มาตรา 67 (6) โดยได้มีหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในสถานศึกษาและศาสนสถาน เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วมงานและเป็นเวทีในการเปิด
โอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ดี ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้มีโครงการ      วันเด็กแห่งชาติ เพื่อ
จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล และของที่ระลึก รวมทั้งขนมส าหรับแจกจ่ายให้กับเด็กๆ  ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว   
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เด็กรู้ถึงความส าคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย  ที่มีต่อตนเองและสังคม  ตามค าขวัญ 
“กตัญญูรู้หน้าท่ี  เป็นเด็กดีมีวินัย  สร้างไทยให้มั่นคง” 
2.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน ของต าบลหนองหล่ม 
3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก 
4.เพื่อเช่ือมความสามัคคีในชุมชน 

เป้ำหมำย 
  เด็กและเยาวชนในต าบลหนองหลม่ และพื้นที่ใกล้เคยีง   จ านวนประมาณ  300   คน 
สถำนที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอหา้งฉัตร จังหวัดล าปาง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    มกราคม   2560 
วิธีด ำเนินกำร 
  1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตติอ่ผู้บริหาร 
  2.  วางแผนงานการใช้งบประมาณการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 
  3.  ประชาสมัพันธ์เชิญชวนประชาชน เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม 
  4.  ด าเนินตามกิจกรรมที่ก าหนด 
  5.  สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
งบประมำณด ำเนินกำร       
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เป็นเงิน  50,000 บาท       
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกตามกิจกรรมและเข้าร่วมงานท่ีจัดขึ้น 
 2.เด็ก เยาวชน รู้ถึงความส าคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่  ความรับผดิชอบ ระเบยีบ    
             วินัยท่ีมีต่อตนเอง และสังคม  มีความยดึมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
             และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3.เสริมสร้างปฏิสมัพันธ์ที่ดี ระหวา่งเด็กกับพ่อแม่  
4.เด็ก เยาวชน มีความสุข  และมคีวามรู้ที่ดตี่อตนเองและผู้อื่น 
5.เกิดความสามัคคีในชุมชน 



1. ชื่อโครงกำร : กำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม

จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย 
สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้น
ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหล่ม 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มก าหนด 
 5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้ร่วมกับงานวันเด็ก 



8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็ก เยำวชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม    อ ำเภอห้ำงฉัตร    จังหวัดล ำปำง 

ปีงบประมำณ  2560 
************************************************ 

หลกัการและเหตผุล 
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ในเรื่อง (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
 
 การปลูกพืชแบบผสมผสาน  เปนระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื นที่เดียวกัน  โดยมีกิจกรรมแตละชนิด
เกื อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ   มีการใชทรัพยากรทีม่ีอยูในไรนา ไดอย่างเหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลต
อสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  การเกื อกูลกันระหวางพืช  ผลพลอยไดจาก
การปลูกพืช ตองมีกิจกรรมการเกษตรตั งแต 2 กิจกรรมขึ นไป โดยการท าการเกษตรทั งสองกิจกรรมนั น ตองท าในพื นที่และระยะเวลา
เดียวกันหรือพื นที่เดียวกันแตเหลื่อมเวลากัน และสามารถผสมผสานระหวางการปลูกพืชตางชนิดกัน  การเกื อกูลประโยชนระหวาง
กิจกรรมเกษตรตางๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรใน ระบบเกษตรแบบผสมผสานนั น เกิดขึ นทั งจากการใชแรธาตุอาหารรวมทั ง
อากาศและพลังงาน   ซึ่งมีผลต่ออาชีพในปัจจะบัน ที่มีทั งสรางขึ นใหมจากทรัพยากรที่มีอยู  หรือพัฒนาขยายขอบขายจากอาชีพหนึ่งเป
นอาชีพหน่ึง หากมีโลกทัศนทางอาชีพจะท าใหมีความรู ความเขาใจ ดังเชน อาชีพภาคการเกษตรซึ่งถือวาเปนอาชีพของประชากรสวน
ใหญในประเทศ  แตมีรายไดนอย  เพื่อไดเรียนรู้การปลูกพืชแบบผสมผสาน เพื่อให้มีชีวิตความเปนอยูที่ดี ดวยแนวทาง “การเกษตรแบบ
ผสมผสาน” จึงจะสามารถกาวทันตามสถานการณการเปลี่ยนไปของโลก 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนในต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก เยาวชน  ในพ้ืนท่ีต าบลหนองหล่มขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน  มีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  เพื่อช่วยกันใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชแบบสมผสานอย่างรู้ค่า  มีส่วนร่วมฟื้นฟูธรรมชาติรอบตัว จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน  พร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองหล่ม  ได้ไปศึกษาเรียนรู้   ณ   ไร่ทรัพย์หมื่น
แสน  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง  ในวันท่ี 10  มีนาคม  พ.ศ. 2560    
 
วัตถุประสงค์  

1. เยาวชนไดเ้รียนรู้และท าความเข้าใจการการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
2. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวเกี่ยวกับเกษตรแบบพอเพยีง 
3. เพื่อให้เยาวชน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   
4. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับมาปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
5. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในดา้นการเรยีนรู้แก่เด็กและเยาวชน 

เปา้หมาย 
  เด็ก  เยาวชน  พ้ืนท่ีต าบลหนองหล่ม เจ้าหน้าท่ี ผู้ประสานงาน    จ านวน  75  คน 



 
สถานทีด่ าเนนิการ 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอหา้งฉัตร  จังหวัดล าปาง 
  - ไปศึกษาดูงานการปลูกพืชแบบผสมผสาน ณ ไร่ทรัพย์หมื่นแสน  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง   
 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ระหว่างวันท่ี  9 - 10  มีนาคม  2560 
 
วธิดี าเนนิการ 
  1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตติอ่ผู้บริหาร 
  2.  วางแผนงานการใช้งบประมาณการตามโครงการ 
  3.  ด าเนินตามกิจกรรมที่ก าหนด 
  4.  ติดตามประเมินผลโครงการ 
 

งบประมาณด าเนนิการ       

  ตั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนงานการศึกษา  หมวดค่าตอบแทนและใช้สอย
วัสดุ  ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ  หน้า 95 ข้อ 1(2) จ านวน 
110,000 บาท  ใช้ตามโครงการ เป็นเงิน 37,400 บาท 
 

หนว่ยงานรบัผดิชอบ          ส านกัปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ๑. เด็ก เยาวชน เรียนรู้และท าความเข้าใจการการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
 ๒. เด็ก เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเกษตร 
     แบบพอเพียง 
 ๓. เยาวชนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   
 4. เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับมาปรับใช้     
              ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 ตัวอย่ำง 
 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่
เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย

อ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และ
หากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มี
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกัน
การทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. วิธดี ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
 6.3 จดัตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ ์
  -  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติามระเบียบ) 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างของ อบต. เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางาน
ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน       การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.ต าบลและสภาต าบล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.    ลงวันท่ี xx เดือนxxx 25xx และประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดล าปาง เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี xx เดือนxxx 25xx 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการด้านบริหารงานบุคคลใหม้ปีระสิทธิภาพไดค้นดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน อบต.หนองหล่ม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 



 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบรหิารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงนิเดือน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 25xx 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดัเทศบาล 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีมาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลของ จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ ์
  -  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของ อบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไมต่่ ากว่าระดับ 3 
  -  การบริหารงานบุคคลของ อบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ  

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าท่ีใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้ งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต.       
พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป
รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพรบ สภาต าบและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่
ก าหนดให้นายก อบต. มีอ านาจหน้าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ อบต. มาตรา    ก าหนดให้นายก อบต.หนอง
หล่ม ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต.หนองหล่ม และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้าง นายก อบต.มีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก อบต.ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา   
ก าหนดให้ปลัด อบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างรองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบต. 
ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายก อบต. มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดล าปางเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต จังหวัดล าปาง 



 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลด
ขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของ อบต.หนอง
หล่มขึ้น  
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่
ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายก อบต.
มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต.  และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด  อบต.หนองหล่ม 

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

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก อบต.หนองหล่มได้ให้ความส าคัญใน
เรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ



คณะกรรมการข้าราชการ ก.อบต. จังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบต. พ.ศ. 
25xx ลงวันท่ี xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx ได้ก าหนดใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ อบต.หนองหลม่ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบต. โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบต. โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ อบต.ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบตเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบต. รวบรวมและเสนอผลการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบต. 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบต.พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อบต.เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการ อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อบต. พ.ศ. 
25xx ลงวันท่ี xx เดือนxxx พ.ศ. 25xx 

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

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองการเจ้าหนา้ที่ องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง อบต.



หนองหล่ม จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีค วามจ าเป็นต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 กองคลัง อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิม่เติมและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

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

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 



5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2560) 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์
กับประชาชน 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง อบต.หนองหล่ม 
 
 
 

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

1. ชื่อโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจาก อบต.หนองหล่ม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ อบต.หนองหล่มเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ อบต.หนองหล่มทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.หนอง
หล่ม 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม และชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  -  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  -  ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 



 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักคลัง  อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

รำยละเอียดข้อก ำหนดโครงกำรวิจัย   
(Term Of Reference : TOR) 

********************** 
1.  ชื่อโครงกำร ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน            ต าบลหนองหล่ม   อ าเภอห้างฉัตร  

จังหวัดล าปาง 
 
2.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมือง
การปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทาง
ปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น (Jack C. Plano and Others, Political Science 
Dictionary (Illinois : The Dry Press, 1973), p.147 อ้างใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร) ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการ
บริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุก
ชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละ
ชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นดังนี้ การลด
ภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น 

จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความ
มั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้ (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, หน้า 28.)  

1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอน
การเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิด
ความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในท่ีสุด (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2518, หน้า 6-7.) 



 2) การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมี
อ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นของตน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, หน้า 29.)  

3) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจายอ านาจ เนื่องจากภารกิจของ
รัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้
มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่น ๆ 
และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบา
ภาระดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น  

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความ
แตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหา
ให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง  

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผู้น าหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทาง
การเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม  

 จากแนวคิดของการกระจายอ านาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากที่สุดและการบริการถือว่าเป็น
ด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน  เพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมท าให้ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนมีความพึงพอใจ   และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการ
ให้บริการจึงต้องการที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในงานต่างๆ ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพื่อต้องการทราบถึง
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อที่น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล   หนองหล่มในการให้บริการ 5 ด้าน 
ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในงานที่
ให้บริการจ านวน  (เลือกงานท่ีจะประเมิน 5 งาน) ได้แก่  
   1. งานด้านทะเบียนพาณิชย์ 
   2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   3. งานด้านการศึกษา 
   4. งานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   5. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 
4.  เป้ำหมำย   
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม.ตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิ ติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป้าหมาย :  ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 



5.  วิธีด ำเนินกำร 
 1.  ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ามารับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง โดย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีความช านาญในการศึกษาและบริหาร
จัดการระบบข้อมูลเป็นหน่วยงานกลางท่ีมาด าเนินการส ารวจ 
 2.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 3.  จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อ  1  ด าเนินการ  ดังนี้ 
  3.1.  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
  3.2  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.3  บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.4  สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
  3.5  ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 
 
6.  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
 เดือนตุลาคม 2559 – เดือนกันยายน  2560 
 
7.  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 
8.  งบประมำณ 
  ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60 หมวดรายจ่ายอื่นๆ ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินหรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นกลางในการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จ านวน 19,000 
บาท 
 
9.  กำรติดตำมประเมินผล 
 การส ารวจพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด 
ล าปาง มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะขั้นตอน                โดยสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
 
10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่ม  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่ม  ในงานต่างๆ ท่ีให้บริการ 
 3.  ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ และน าผล
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในทอ้งถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทาง



หนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2542  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารอย่างโปร่งใสตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดย
จัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัด
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการประพฤติมิชอบ
ต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  -  การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี  

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 



2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีม่ีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทาง การ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

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

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลหนองหล่ม 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาใน
การให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกฯ หรือปลัดฯให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 



 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมีความศรัทธา
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 

 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบ
ที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหา รราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่
ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ต าบลหนองหล่ม 

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

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

โครงกำรพัฒนำบทบำทสตรี ประจ ำปีงบประมำณ  2560 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

1.หลักกำรและเหตุผล 
ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา กรรมกรสตรีในโรงงานทอผ้าได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด 

ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิตส าคัญกว่าชีวิตคน ความเป็นอยู่ของแรงงานสตรีในเมืองชิคาโก ว่ากันว่าไม่ต่างอะไรจากทาสนิโกรใน
เง้ือมมือคนผิวขาว เพราะต้องท างานวันละ 12-15 ช่ัวโมง แต่ได้รับค่าแรงานเพียงน้อยนิดส่วนสตรีตั้งครรภ์มักถูกไล่ออก  ในที่สุด
ภายใต้การน าของ คลาร่า เซทคิน ผู้น ากรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าชาวเยอรมันลุกฮือขึ้นสู้ด้วยการเดินขบวนนัดหยุดงานในวันที่ 8 
มีนาคม ค.ศ.1907 โดยเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการท างานจากวันละ 12-15 ช่ัวโมง ให้เหลือวันละ 8 ชัวโมงพร้อมทั้งให้ปรับปรุง
สวัสดิการภายในโรงงาน และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย ในการเรียกร้องครั้งนี้ แม้จะมีหลายร้อยคนถูกจับกุม แต่ก็ได้รับการ
สนับสนุนจากสตรีทั้งโลก และส่งผลให้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน 

แต่อย่างไรก็ตามอีก 3 ปีต่อมา คือ ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 ข้อเรียกร้องของเหล่าบรรดากรรมกรสตรีก็ประสบ
ความส าเร็จ เมื่อตัวแทนสตรีจาก 18 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี โดยให้ลดเวลาท างานให้เหลือเพียงวันละ 8 ช่ัวโมง ศึกษาหา
ความรู้ 8 ช่ัวโมง พักผ่อน 8 ช่ัวโมง และก าหนดให้ค่าแรงงานสตรีเท่าเทียมกับค่าแรงงานชาย อีกท้ังยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและ
แรงงานเด็กอีกด้วย  นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนั้น ยังได้มีการรับรองข้อเสนอของ คลาร่า  เซทคิน ด้วยการประกาศให้วันที่ 8 
มีนาคม เป็นวันสตรีสากล 

วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันท่ีกลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลอง
ด้วย และอีกหลายประเทศได้ก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจ าชาติของตน กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเช้ือชาติ 
ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมืองก็ตาม ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันส าคัญนี้ เพื่อร าลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา 

ผลจากการตัดสินใจของที่ประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ท าให้มีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 1911 ในประเทศออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ มีประชาชนท้ังหญิงชายมากกว่า 1 ล้านคน เข้าร่วม
การชุมนุมเรียกร้องสิทธิในการท างาน การเข้ารับการอบรมในวิชาชีพ และให้ยุติการแบ่งแยกในการท างานในปีถัดมาได้มีการจัดกิจกรรม
วันสตรีสากลเพิ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน และในปี ค.ศ. 1913 มีการจัดชุมนุมวันสตรีสากลในรัสเซียเป็นครั้ง
แรก ที่นครเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก แม้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจขัดขวางก็ตาม วันสตรีสากลได้จัดขึ้นโดยเชิดชูค าขวัญของขบวนการสันติภาพ 
ทั้งนี้เพื่อต่อต้านสงครามที่ก าลังคุกรุ่นอยู่ในยุโรปนับตั้งแต่ปีแรกๆ เป็นต้นมา ความส าคัญของการฉลองวันสตรีสากลได้ทวีมากขึ้น โดยมี
สตรีในทวีปแอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกา เริ่มร่วมมือกันเพื่อทบทวนความก้าวหน้าของการต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกัน และเพื่อ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพยายามผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสตรีอย่างสมบูรณ์ 

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกที่
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรีโดยได้มีการด าเนินการทั้งในแง่กฏหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ใน
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมในการใช้ การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม 

และความเป็นมาของวันสตรีไทยก่อเกิดจากแนวความคิดที่ว่า ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือน แห่ง มหามงคลสมัย ที่ปวงชนชาว
ไทยพร้อมใจกันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม ประดุจแม่ของแผ่นดิน และ



ทางราชการได้ก าหนด เป็นวันแม่แห่งชาติ องค์กรสตรีไทยท่ัวประเทศได้หารือกันท้ังภาครัฐและเอกชน มีความประสงค์ร่วมกันก าหนดให้
มีวันสตรีไทยข้ึน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจท่ีสตรีไทย ได้มีโอกาสร่วมกัน ก าหนด วันของตนเอง เป็นการผลักดันกระบวนทัศน์ ความคิด ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะสตรีไทย และภูมิปัญญา ที่เป็นของตนเองให้ผนึกกันก้าวไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อยกระดับ 
สถานภาพชีวิตของสตรีไทย และร่วมกันพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ ทุกองค์กร จึงก าหนดวันสตรีไทยข้ึน และได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชทานก าหนดให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวัน
สตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นไป 

ส าหรับแนวทางการจัดกิจกรรมในส่วนกลาง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดงานวันสตรีไทย 
ผนวกรวมกับการจัดงานสุดยอดหมู่บ้านอุตสาหกรรมและทอผ้าไทย ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติ อิมเพ็ค เมืองทองธานี กิจกรรมส าคัญก์คือ การมอบรางวัลสตรีดีเด่น สื่อโฆษณาดีเด่น ส่งเสริมบทบาทแม่ การ
สัมมนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ มหกรรมอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค เป็นต้น 

 ในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรีไทยหัวใจแกร่ง ขอความร่วมมือทุกจังหวัด โดยส านักงานพัฒนาสังคม และ 
สวัสดิการจังหวัด ร่วมกับองค์กรสตรีระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกันคัดเลือกสตรีที่เป็นผู้น าครอบครัว 
เนื่องจากสามีเสียชีวิต หย่าร้าง หรือถูกทอดทิ้ง ให้ดูแลครอบครัวตามล าพัง ประกอบอาชีพสุจริต ครอบครัวยากจน มีความอดทน มี
มานะอุตสาหะ จังหวัดละ 5 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่สตรีผู้น า ครอบครัวที่ยากจน โดยขอรับเงิน 
สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัด หรือเหล่ากาชาดจังหวัด ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครบ 72 พรรษา 

 
พระราชด ารัส 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ 

ทรงเปิดงานโครงการรวมพลังสตรไีทย เทิดไท้องค์ราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย 
ณ อาคารใหมส่วนอัมพร พระราชวังดุสิต 

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2546 
  

สตรีไทยในยุคปัจจุบัน มีความคิดที่ก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น จึงมีส่วนร่วมอย่างส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ การสั่ง
สม ภูมิปัญญาของสตรีไทย   ที่สืบเนื่องกันมานับแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน   ได้ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็น ความ 
ภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทย และการที่จะธ ารงความภาคภูมิใจนี้ไว้ให้ยั่งยืน ย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคน ที่จะต้องช่วยกันรักษา และ
เชิดชูเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไปโดยไม่ขาดสาย 

เนื่องในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสตรีไทย ข้าพเจ้าจึงของฝากความคิดเห็นว่า สตรีไทยมีหน้าท่ีส าคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ 
ประกำรแรก พึงท าหน้าที่ "แม่" ให้สมบูรณ์ โดยท าให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจและ

ไว้วางใจ ซึ่กงันและกัน แม่ควรเป็นท่ียึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักด าเนินชีวิตในทางที่ถูก
ที่ควร ถ้าสตรีไทยท าเช่นน้ีได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย 

ประกำรที่สอง พึงท าหน้าที่ของ "แม่บ้าน" ให้ดีโดยท าให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่น ของสมาชิกในครอบครัว 
ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร 

ประกำรที่สำม พึง "รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย" ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส  
รวมทั้งธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีตให้เป็นที่ช่ืนชมของนานาชาติตลอดไป 
ประกำรที่สี่ พึง "ฝึกฝนตนเอง" ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษา 

ความสามัคคี ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง 
หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมี

ความสุข ความเจริญ น าไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นท่ียกย่อง ช่ืนชมของสังคมโลกตลอดไป" 
 

อาศัยอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ( 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  ปี  พ.ศ.2552 )  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ    ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าท่ีหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในต าบล  
เพื่อน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบทบาทสตรี   เพื่อพัฒนาผู้น าสตรีในต าบลหนองหล่ม เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอื้อต่องานบริการ 



ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาสังคม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญของ
การพัฒนาประเทศต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่แสดงศักยภาพของกลุ่มสตรี 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขดีความสามารถต่อการพฒันาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะบริหารจัดการ

องค์กรสตรีใหม้ีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้น าสตรมีีความเขม้แข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปญัหา

ให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
5. เพื่อกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแกส่ตรีกลุม่อื่น ๆ ต่อไป 

3. กลุม่เป้ำหมำย 
ผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน  ต าบลหนองหล่ม   จ านวน 90 คน 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
      วันท่ี  10 - 11  มีนาคม  2560 
6. ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำร 

         1.  เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 

         2 . ติดต่อประสานงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผู้ที่เกีย่วข้องและกลุ่มเป้าหมาย 

         3. จัดกิจกรรม  

-บรรยายความรู้ทีส่ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงาน 
-การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการจัดระบบความคิด 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น 
-การพัฒนาศักยภาพสตรีในการท างานจิตอาสา 
-พัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมไทยในสตร ี

         4. สรุปผลการด าเนินงาน  

7. งบประมำณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ านวน 12,500 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
9. กำรประเมินผล 
       1. จากแบบสอบถาม 
       2. จากการสังเกต 
       3. จากการประเมินในการจดักิจกรรมกลุม่ 
10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1. สตรไีด้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดียิ่งข้ึน 
       2. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัว และ
สังคม 
      3. ผู้เข้าร่วมการกิจกรรมเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้สู่ภาวะการเป็นผู้น าที่ดี 
      4. เกิดความสมานฉันท์และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ องค์กรสมาชิกและองค์กรสตรีต่าง 
ๆ ทั่วประเทศ 
      5. องค์กรสตรีในทุกระดับมีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา และพร้อมช่วยเหลือสังคม
ในการแก้ไขปัญหาของสังคมในทุก ๆ ด้านและทุกระดับ 
     6 .กระตุ้ น ให้ ผู้ น าสตรี มี ค วามรู้ คว ามสามารถ  และ เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาตน  เพื่ อขยายผลแก่ สตรี 
กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป 



      7.เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ 
      8.พัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
 
 
 

โครงกำรผู้สูงอำยุไทย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

------------------------------- 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

คณะกรรมการอ านวยการวันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ ค าขวัญเป็นภาษาไทย ว่า " ให้ความรัก พิทักษ์
อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน " ในขณะที่องค์การอนามัยโลกก าหนดค าขวัญภาษาอังกฤษว่า Add life to years ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งถือว่าเป็น
ปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของค าว่า " ผู้สูงอายุ " ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 
และได้พิจารณาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา ส่วนในประเทศ
ไทยท่ีสมัยรัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ เพราะเห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และคิดว่า
จะท าอย่างไร จึงจะให้ลูกหลานได้กลับมารวมตัวกันในวันส าคัญเช่นนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 
อนุมัติให้วันท่ี 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ เพราะนอกจากเป็นวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยแล้ว ยังถือเป็นเสมือนวันรวมญาติ 
ซึ่งรัฐบาลเองก็มองเห็นความส าคัญ และความสอดคล้องกัน ท าให้ก าหนดวันสงกรานต์นี้ เป็นวันผู้สูงอายุด้วยและได้เลือก "ดอกล าดวน" 
เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ส่วนท่ีเลือกดอกล าดวน นั้น เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ล าต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงา
ดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน
ตลอดไป และต้นล าดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประการส าคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีทรงด าริให้จัดสวนน้ีขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้สูงอายุอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดท าโครงการผู้สูงอายุไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อตระหนักถึงคุณงามความ
ดีของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม สืบต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอาย ุ
๒.  ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ช่ัวชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายไุดส้ร้างคณุประโยชน์ คุณงามความดไีว้มากมาย    รวมทั้งสรรคส์ร้างทุกๆ 

สิ่งมาให้กับสังคมตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน 
๓. กลุม่เป้ำหมำย 

ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลหนองหล่ม  ๙  หมู่บ้าน จ านวน ๘๐ คน  
๔. วิธีกำรด ำเนินงำน 

๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ด าเนินงานโครงการ 
๔.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 

๕. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
๖. งบประมำณ 
 เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  
๗. สถำนที่ 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม  ต าบลหนองหล่ม อ าเภอหา้งฉัตร 
๘. ระยะเวลำ   

วันศุกร์ที่ 12   สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



๑. ผู้สูงอายุ มสีุขภาพทางกาย สุขภาพจิต ท่ีดีสามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งเป็นสุข 
๒. ประชาชนไดต้ระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอาย ุ
๓. ผู้สูงอายสุามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได ้

 

 
 

 

 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบ
ประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้
ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข้ึน 
4. เป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลหนองหล่ม 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  -  ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  -  ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  -  ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
  -  ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  -  ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2560) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัตริำชกำร” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะ
งานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็
ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ
ด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

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

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พ้ืนทีด่ ำเนินกำร  
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมิน
การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง อบต.หนองหล่ม 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ 
ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้
ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบั ติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก /กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 1.1 ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  -  ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
  -  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้น
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ

กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
กำรปฏิบัตริำชกำรของ อบต.หนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.หนองหล่ม เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจของ อบต.หนองหล่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,
จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว อบต.หนองหล่ม ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่
ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการช้ีแจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและด าเนินการทาง
วินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.หนองหล่มเพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่าน
มาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 



3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย  อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 -  ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.หนองหล่ม 
 -  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ของ อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 อบต.หนองหล่ม มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 อบต.หนองหล่ม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครฐัและองคก์รอสิระ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจ
ข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการ
เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น อบต.หนองหล่มจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองหล่มจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนทีด่ ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 



 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดแูลและองคก์รอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 -  การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
 -  การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ของ อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 อบต.หนองหล่ม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลxxxจากหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ 

2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ
อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าเทศบาลรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ 
อบต.หนองหล่มขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต.หนองหล่ม 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ อบต.หนองหล่มให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและ
ขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 



7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด  อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ อบต.หนองหล่มตามคู่มือด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนของ อบต.โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวั นที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วย
สอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้
ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  



7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรของ อบต.หนองหล่มให้มีประสิทธภิำพมำกยิ่งขึ้น” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่
ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการ
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อบต.หนองหล่มจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ให้บริการ ณ อบต.หนองหล่ม โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.หนองหล่ม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลxxx จ านวน 1 แห่ง 
 
5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองหล่ม  

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 



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

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองหล่ม 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 
14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2556 
และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่าย   จ่ายแจก 
รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้ำหมำย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25xx จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  

8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เ กิดการบริหารจัดการที่ดีและ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานท่ีจ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบ
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าใน
ระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.หนองหล่มให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ อบต. 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้อบต.มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความ
โปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการท างานและมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  90  คน 
 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

 ต ำบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการอบรม 



 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนท่ี 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 10,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
จัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนัน้ อบต.หนองหล่มจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ อบต.หนองหล่ม ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขต อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 



- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบำล และกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลงั” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายใน
การติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในกา รป้องกันและ
ตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. และปิด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง  อบต.หนองหล่ม 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต ท าให้ลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชำชน 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงขอ้มูลข่ำวสำรของ อบต.หนองหล่ม” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ำของมำตรกำร 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 พื้นทีท่ั้งในและนอกเขต อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงาน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสมัพันธ์ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็น
เรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วน
ร่วมรับรู้ในภารกิจของอบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็น
อย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่    สื่อสิ่งพิมพ์,  
สื่อวิทยุ, โทรทัศน,์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ อบต.หนองหล่มให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของ อบต 
 4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต. 
 4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 4.6 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
 4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 4.9 จัดท าของที่ระลึก 
 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.13 จัดท า spot 
 4.14 เสียงตามสาย 
 4.15 อื่นๆ  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตต าบลหนองหล่ม 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 



7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อบต. ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นตัวช้ีวัด โดยก าหนดตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 -  ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชน
ในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดประชำคมแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างานร่วมกันของทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน อบต.หนองหล่มได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.หนองหล่มประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565 รวมถึง
การน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ อบต.หนองหล่มในปีถัดไปส านักปลัด อบต.หนองหล่มจึงได้จัดให้มีโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2560 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล 
 3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9 ชุมชน ในเขตต าบลหนองหล่มส าหรับให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 



 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 9 ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 
2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ อบต.หนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 อบต.หนองหล่ม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อบต.หนองหล่มจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลใน
การท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงาน 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้ำหมำย 
 ใหบ้ริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดย
การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 



6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงาน อบต.หนองหล่ม 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 054 368 435  ทางโทรสารหมายเลข 054 368 435 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดเทศบาล อบต.หนองหล่ม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต. 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/รอ้งทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำร อบต.เคลื่อนที่ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 อบต.หนองหล่มเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท าโครงการ
อบต.เคลื่อนที่ เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ี อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน 
หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลา
เพิ่มขึ้น 
 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลใน
การท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต.กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต.หนองหล่ม ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตทั้งหมด 
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ก าหนดใหอ้อกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตต าบลหนองหล่ม โดยแบ่งเป็นแต่ละเขต
ตามเขตเลือกตั้ง  

6. วิธดี ำเนินกำร 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้งหมด 



 4. ก าหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 17 
ชุมชน 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน) 
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าท่ีออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ก าหนดออกให้เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 2560 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้ง
ได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ อบต.อย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่อง
การด าเนินงานของ อบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง 
ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแก้ไขเหตุเดือดร้อนร ำคำญ ด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้น
เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้ำหมำย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. วิธีด ำเนินกำร 



 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 
1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค /ลาย 

 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของ 
อบต.หนองหล่ม 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์ับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับ
ทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 



 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 

 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูป
ของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อบต.หนองหล่ม โดยกอง
วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองหล่มขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลและแผนพัฒนาสี่ปีต าบลหนองหล่มให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมต าบลฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จ านวน  45 คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ 
ก าหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2560 อบต.จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 อบต.หนองหล่ม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล ประจ ำปี 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลาย
ฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจาย
อ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
2560 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี      ส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 
และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 600 คน 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) 

7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ     จึงควรให้
คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า 
“แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
เงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชน
ของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 



3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้ำหมำย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 - 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้อ
อาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

3.3.2 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งต้ังตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการ
การป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม        อย่าง
แข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 9 หมู่บ้าน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแข็งขันส าหรับการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการ
จ้าง ฯลฯ 



 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบ
ต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

3.3.3 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. ชื่อโครงกำร : กจิกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ อบต.หนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้ อบต.ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดล าปาง ที่ มท xxx/xxx ลงวันท่ี xx เดือนxxx 25xx 
อบต.หนองหล่มจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อบต.และเป็นการเฝ้าระวัง
การทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ อบต. 
 3.3 เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.
หนองหล่ม (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 



  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.       2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้อบต.

ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของอบต. 
3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของอบต.ส าหรับผลการ

ปฏิบัติราชการประจ าปี 
4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่อบต.มอบหมาย 

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ อบต.พร้อมตัวช้ีวัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวธิีกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา      ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของ
ประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 



4. เป้ำหมำย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือโครงการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ำของโครงกำร 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ อบต.หนองหล่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบ
ภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้
การปฏิบัติงานของ อบต.หนองหล่มเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทกุหน่วยงาน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  อบต.หนองหล่ม 



6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด หน่วยงานตรวจสอบภายใน อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับ
ตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด อบต.หนองหล่ม จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 



 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ 
ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่ งจะท า
ให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุม
ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และ
หนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่
ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่ว ไหลท าให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานทีก่ าหนดขึน้ 
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน    ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้ำหมำย 



 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงาน
ของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารทราบ 

6. สถำนที/่ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบล/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

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

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน อบต.หนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้อบต.  
ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสทิธผิลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ 



 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปด าเนินการเพื่อควบคุมลด
ความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการของ อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต. (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
ราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของ อบต.รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหา
อุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต. 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    ผู้ก ากับ
ดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่
ก าหนด 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง 
กำรโอน ย้ำย 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของ
งานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

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

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งต้ัง กำรโอน ย้ำย 
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก .อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -  ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล     (ก.อบต.
จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล
รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดย
การประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลxxx 
 -  มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อ
ความโปร่งใส 
 -  มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 -  ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็น
ธรรมได้ 
 -  การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลxxx
ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 -  มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 



 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มี
การน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 -  มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็น
ธรรม 
 -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมี
การติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงิน กำร
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการ
ท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างควา มสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 



6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่มภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง อบต.หนองหล่ม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรบั กำรจ่ำย และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหล่ม 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งก ารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
เรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับ
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการ
เก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอน
ที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด
ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 -  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 -  สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 



 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้เกิดความโปร่งใส ใน
การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหล่มจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น 
ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลxxxให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดย
ตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมี
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 



10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิด
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ 
กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 
รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็น
อย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีแล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรือ
อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้ำหมำย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิกสภำท้องถิ่น(ส่งอบรม) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 



 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน       มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบหรือส่งอบรม กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพือ่ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อใหผู้้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร จ านวน 4 คน และสมาชิกสภา จ านวน 18 คน รวม 22 คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงาน อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 60,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น(ส่งอบรม) 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการ
พัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มได้ด าเนินการ เพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและ
อ านาจหน้าที ่
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จ านวน 18 คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานภายนอก เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหล่มทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 60,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ผลลัพธ์ 



 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จ านวน 18 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสรมิสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ
ด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การ
บริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้      อีกทั้งยังเป็น
การช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จ านวน 18 คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีสว่นร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลายฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่าย
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท าหน้ าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิด
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่าย
บริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่มเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

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

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม จ านวน 18 คน 

5. พ้ืนที่ด ำเนินงำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 -  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อร่วมติดตามและตรวจ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน  22 คน 
 -  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอรร์ัปชันโดยภำคประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 



คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท า
การเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน อบต.หนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ อบต. 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสง่เสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติ อบต. ก าหนดให้อบต.มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง อบต.
หนองหล่ม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกั น
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่าย
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 



 อบต.หนองหล่ม พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ี อบต.หนองหล่ม 

4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต อบต.หนองหล่ม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับ อบต.หนองหล่ม 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพื้นท่ี อบต.หนองหล่ม 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต อบต.
หนองหล่ม 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียน
การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของ อบต.หนองหล่ม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหล่มกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 อบต.หนองหล่ม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีต าบลหนองหล่ม 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง

ตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการ
ทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี      ส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนต าบลหนองหล่ม 

5. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 ต าบลหนองหล่ม 

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

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2,700 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด อบต.หนองหล่ม 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นที ่4 
 แนวทางการตดิตามและประเมนิผล 

แผนปฏิบตัิการปอ้งกนัปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 ประจ าป ีพ.ศ. 2560 - 2564 

 
ดังนั น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นขั นตอนสุดท้ายที่ชี ให้เห็นว่าแผนพัฒนามีความสัมฤทธิ์ผลเพียงใด  ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ก. แนวทางและหลกัเกณฑ์ 
ให้ส่วนการบริหารแต่ละส่วนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผล โดยท าการประเมินเป็นสามระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ
และหลังการด าเนินโครงการ ทั งนี  เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ 

ข. สิง่ทีไ่ดร้บัจากการด าเนนิการตามโครงการ (ผลผลติ) 
ให้ส่วนการบริหารที่รับผิดชอบโครงการด าเนินการตรวจสอบ หลังจากท่ีได้ด าเนินการตาม
โครงการว่า โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั น สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
โดยให้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับชั นเพื่อทราบ 

ค. ประโยชนท์ี่ไดร้ับ (ผลลพัธ)์ 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตรวจสอบ หลังจากท่ีได้ด าเนินการตามโครงการว่า 
โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั น สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ และ
เกิดผลกระทบใด ทั งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลม่ 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบตักิารป้องกนัการปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลม่  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 
…………………………………. 

 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความส าคัญกับ    การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยได้เน้นย  าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และให้น ามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2560 การด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบและแนวทางด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็น
พันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น  และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” 
“อ าเภอใสสะอาด”     และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ 
  ทั งนี เพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60- ๒๕64 เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติการบังคับใช้และสร้าง
องค์การภาคราชการให้มีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริตและ



ประพฤติมิชอบ และปลูกฝังสร้างส านึกท่ีดีในการด าเนินการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม 
และเสมอภาค ท าให้การบริการมีความโปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหล่ม รวมทั งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหล่มจึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2560 
 
 

(นายสุริยา    ตาสุวรรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 


