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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 



 

ค าน า 

 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  
๒๐  ปี  และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  
๕๐  และส านักงาน  ป.ป.ช. เห็นว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่
ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือสร้างระบบการปูองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  
และเพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศ
สงครามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น   
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ส่วนที่  ๑  บทน า 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปู อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ มี อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ห รื อ ไ ม่ 
 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่  การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
        ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
        ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
        ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
       ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
       ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
       ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้ 
๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒)  สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใส  ที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 

 



 
๒ 

๔)  การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของการผูกขาด  
ดังนั้น  จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
๕)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖)  มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับว่ายิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนา  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption  Perception  Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่ นทั่ ว โลกที่ จัดโดยองค์กรเ พ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ  ( Transparency  
International- IT)พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู่ที่  ๓๕ – ๓๘  คะแนน  
จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่  ๗๖  จาก  ๑๖๘  ประเทศท่ัวโลก  และเป็นอันดับที่  ๓  
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย  
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 

         แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United  Nation  Convention  Against  Corruption  - UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อง
และพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได ้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย 
 



 
๓ 

ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
 

       ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคม
มิติใหม่  ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงาน
ของรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption  Perception  Index  :  CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index : CPI)   
      ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓  
(พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
              ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
              ๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  
ข้าราชการฝุายบริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
              ๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good  Governce) 
              ๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
๔ 

               ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔.  เป้าหมาย 
              ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
              ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
              ๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็ง 
              ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
               ๑)  ข้าราชการฝาุยการเมืองข้าราชการฝุายบริหาร  และบุคลการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต  (Anti - Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
              ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
              ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 
              ๔)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
              ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 



5 
ส่วนที่ 2 

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

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหารข้าราชการ
การเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อปลูกผังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บรหิาร,
สมาชิกสภา อบต.,พนกังานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง 
๑.๑.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ ปฏบิัติงาน
ตามประมวลจรยิธรรมขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.3(2) มาตรการ”จัดท าคู่มือการปอูงกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

20,000 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2(1) โครงการรักษ์น้ า รักปุา รักษา
แผ่นดิน 
1.2.2(2) โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง
(ครัวเรือน) 
1.2.2(3) โครงการบริหารจัดการในพื้นที่ต าบล
หนองตะไก้ 
1.2.2(4) โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า
และแผงลอย 
1.2.2(5) โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
1.2.2(6) โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
1.2.3(1) โครงการปลูกปุาตามแนวพระราช
เสาวนีย ์
1.2.3(2) โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
และกลุ่มอาชพี 

30,000 
 
250,000 
 
300,000 
 
20,000 
 
120,000 
 
90,000 
 
30,000 
 
60,000 

30,000 
 
250,000 
 
300,000 
 
20,000 
 
120,000 
 
90,000 
 
30,000 
 
60,000 

30,000 
 
250,000 
 
300,000 
 
20,000 
 
120,000 
 
90,000 
 
30,000 
 
60,000 

30,000 
 
250,000 
 
300,000 
 
20,000 
 
120,000 
 
90,000 
 
30,000 
 
60,000 

 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.3.1(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองตะไก ้
1.3.1(2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 
1.3.1(3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้
เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

100,000 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 

100,000 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 1 รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 12 โครงการ 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทจุริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- - - -  

 ๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหนา้ส่วนราชการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

  ๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้าน
การจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

  ๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบรกิารสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพือ่ให้เกิดความพึง
พอใจแกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
๒.๒.๓ (๒) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
2.2.3(3) มาตรการ “ยกระดบัคุณภาพการ
บริการประชาชน” 

- 
 
 
 

25,000 
 
- 
 

- 
 
 
 

25,000 
 
- 

- 
 
 
 

25,000 
 
- 

- 
 
 
 

25,000 
 
- 

 

 ๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓.๒ (๓) มอบอ านาจเจ้าพนกังานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดั
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหนา้สว่น
ราชการ 

- - - -  

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

๒.๔.1 1๒) กจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ 
หน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 ๒.๕ มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ 
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
๒.๕.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน” 
๒.๕.๓ (2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลหนองตะไก้วา่ทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ 

     

มิติที่ 2 รวม 12 มาตรการ 9 กิจกรรม 2 โครงการ 25,000 25,000 25,000 25,000  
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

 

๓.๑ จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก”้ 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่สารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก”้ 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1(1) โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
3.2.1(2) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รบั
เร่ืองราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ 
3.2.2(1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
3.2.3(1) กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหา
จากขอ้ร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ต าบล
หนองตะไก้ 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

30,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

 ๓.๓ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
3.3.1(2) โครงการจัดท าแผนชุมชน 
๓.3.๑ 3๒) โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 
3.๓.2 (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้ 
๓.๓.2 (๒) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

- 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 
30,000 

 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 5 มาตรการ 4 กิจกรรม 4 โครงการ 77,000 77,000 77,000 77,000  
๔. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑ (๑) กิจกรรมการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี 
๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้ 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๔.๒ การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลแนวทางใน
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก ้
4.2.2 กิจกรรมการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 

 ๔.๓ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมการส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนรว่มในการ
ปฏิบัติงานของสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติ 4 รวม 1 มาตรการ 5 กิจกรรม 2 โครงการ - - - -  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๑.   ชื่อโครงการ  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร , สมาชิกสภา 
อบต. , พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง 
๒.   หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันมนุษยชาติก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ในมิติต่างๆ เช่น ด้านสังคม  เศรษฐกิจ   
การเมือง การศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  น ามาซึ่งความแตกแยกทางความคิด  ก่อให้เกิดการ
แก่งแย่งแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางวัตถุนิยมในทุกแบบ  โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปก็
อาจจะน าพาให้ประเทศไทยของเราติดกับดักวิกฤตการณ์เช่นกัน  ทางออกวิกฤติการณ์ดังกล่าว ก็คือต้องส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยมจนเกินไป  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันในการพัฒนาต าบล   ทั้งใน
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  มาตรา ๖๗ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ  
จารีตประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๖ (๑๑) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม    
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม   
ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการด าเนินชีวิตให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยอาศัย
คุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและการด าเนินชีวิต   ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม   จริยธรรม   ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล
และประชาชนทั่วไปโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย   ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง   พัฒนาทีมงานและพัฒนา
องค์กรโดใช้หลักคุณธรรม   จริยธรรม  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน   และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ 
๓.   วัตถุประสงค์ 

๓.๑   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.๒  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์   
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๔.   กลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง  
5.   ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
6.   สถานที่ด าเนินการ 
 วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรม ตามความเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
7.   วิธีด าเนินการ 
 7.๑   จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.   ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
 7.๒   เสนอของบประมาณเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
 7.๓   วางแผนก าหนดวัน   เวลา   สถานที่   หลักสูตร   พร้อมก าหนดตารางฝึกอบรม 
 7.๔   ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่   สถานที่และวิทยากร 
 7.๕   จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
 7.๖   ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
 7.๗   สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 
8.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
9.   งบประมาณด าเนินการ 
          20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
10.   ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          1.   ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม   ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม   จริยธรรม 
          2.   ผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   มี
ความรู้   ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม   จริยธรรม   และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์     
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ พ.ศ. 2557 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน  
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ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน                                                                                                       
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โครงการที่ ๑  
ชื่อโครงการ: กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
หลักการและเหตุผล  

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ ที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์จาก ทางราชการ โดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การปูอง
กันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อแก้ว เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเกี่ยวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๒. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  

๓. เพ่ือเสริมสร้างให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
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เป้าหมาย  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานคร ูลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
วิธีการด าเนินการ  

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ระยะเวลาการด าเนินการ  

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มี
ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มี
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน 

 โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ: มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น เรื่อง การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน ๕ ด้านอันรวมถึง การต่อต้านการทุจริต ในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 
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ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่
เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้ตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญ ของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลด
ระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน  
เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
วิธีด าเนินการ  

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง  
๔. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร  

ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  –  ๒๕๖๔  

งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน   
หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

 พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้ า โดยทรงมีพระราชด ารัสเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 “ หลักส าคัญว่า ต้องมีน้ า น้ าบริโภคและ 
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น้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก  เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟูา คนอยู่ได้ แต่ถ้า
มีไฟฟูา ไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองงานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า โดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า ฉันจะเป็น
ปุา ปุาที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า ฉันจะสร้างปุา”  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงได้จัดท าโครงการรักษ์น้ า รักปุา รักษาแผ่นดินขึ้น  เพ่ือสนอง
พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งต้นน้ าล า
ธาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มเยาวชนและนักเรียน ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และแหล่งน้ าร่วมกันฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ทั้งยังเป็น
การเน้นย้ าบทบาทหน้าที่ในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร ตลอดจนการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพ่ือเป็นแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ๒ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธารเพ่ิมขึ้น  ให้เป็นแหล่งซับน้ าและรับน้ าปูองกันการเกิดอุทกภัยและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวยั่งยืนและถาวร 
         ๓ เพ่ือขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การปลูกจิตส านึกแก่ประชาชน  กลุ่มเยาวชนและนักเรียน 
 ๔ เป็นแหล่งอาหาร/ที่อยู่อาศัยส าหรับสัตว์ปุา 
 ๕ ประชาชนเห็นคุณค่า/ประโยชน์ของปุาไม้และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุาไม่ให้สูญพันธุ์ 
เป้าหมาย 
 หน่วยงานในพื้นท่ี และประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 100 คน 
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๑ เพ่ือเป็นแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ๒ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธารเพ่ิมขึ้น  ให้เป็นแหล่งซับน้ าและรับน้ าปูองกันการเกิดอุทกภัยและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวยั่งยืนและถาวร 
 ๓ เพ่ือขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การปลูกจิตส านึกแก่ประชาชน  กลุ่มเยาวชนและนักเรียน 
 ๔ เป็นแหล่งอาหาร/ที่อยู่อาศัยส าหรับสัตว์ปุา 
 ๕ ประชาชนเห็นคุณค่า/ประโยชน์ของปุาไม้และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ปุาไม่ให้สูญพันธุ์ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1 มีปริมาณปุาเพ่ิมข้ึน  ช่วยลดปริมาณน้ าที่ก่อให้เกิดอุทกภัยและแล้งซ้ าซากและลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 2 ทรัพยากรปุาไม้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้คงไว้เพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 3 ยกระดับจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ: โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง(ครัวเรือน) 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลาย ๆ ประเทศ ความเจริญก้าวหน้าทางวิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท าให้เกิดผลิตภัณฑ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้วัสดุต่าง ๆ ทั้งจาก
ธรรมชาติและเคมีภัณฑ์มากมาย เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตอันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย 
สภาวะโลกร้อน  และประเทศไทยก็ก าลังเผชิญกับปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตลอดเวลาและยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้  แม้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะพยายามหาวิธีก าจัดขยะด้วย
วิธีการต่าง ๆ ก็ยังไม่สามารถหาจุดสมดุลสุดท้ายได้  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
รับผิดชอบต าบลหนองตะไก้  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 (2) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (18) 
ซึ่งพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ นั้น มี ๑๒ หมู่บ้าน  มีพ้ืนที่ 57.60 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 36,854 ไร่ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 8,628 คน มีครัวเรือน 2,491 ครัวเรือน มีขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนประมาณวันละ 5-8  ตัน และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่มาตลอด เช่น ปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งและก าจัดขยะมีจ ากัดและไม่ถูกสุขลักษณะ ใกล้แหล่ง
ชุมชน ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน มีการทิ้งขยะรวมทุกประเภทในถังเดียวกัน รวมถึงขยะ
อันตรายต่าง ๆ ยังไม่มีการจัดภาชนะและสถานที่รองรับขยะอันตรายโดยเฉพาะ      
      จากปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงได้จัดท าโครงการบริหาร
จัดการขยะขึ้นให้ครบวงจร  เพื่อคัดแยกขยะจากต้นทางหรือครัวเรือน สร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ
ในชุมชน/หมู่บ้านให้เหลือน้อยที่สุด  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-3564) และแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย และตามนโยบายจังหวัด
นครราชสีมา “จังหวัดสะอาด”  
วัตถุประสงค์ 

๑ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้านให้ลดน้อยลง 
 ๒ เพ่ือให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย การน าขยะไปใช้ประโยชน์  
 3  เพ่ือสร้างจิตส านึกและนิสัยการจัดการขยะในชีวิตประจ าวันของประชาชน 
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 4  เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
หมู่บ้านของตนเองตามแนวทางหลัก “ประชารัฐ” 
          ๕ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย 
          ๖ เพ่ือลดมลพิษและปูองกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากขยะมูลฝอย 
          ๗ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน หมู่บ้าน  
เป้าหมาย 

     1  ด้านปริมาณ 
1) ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะร้อยละ ๕๐ – ๙๐  
2) หน่วยงานราชการมีการคัดแยกขยะร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ 

 3) โรงเรียนมีการคัดแยกขยะร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  
 4) วัดมีการคัดแยกขยะร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐  
 ๕) หน่วยงานอื่น ๆ มีการคัดแยกขยะร้อยละ ๕๐ – ๙๐  
           2  ด้านคุณภาพ 
 1) ชุมชน/หมู่บ้าน มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมดี    
 2) ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้านลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
วิธีการด าเนินการ 
 - แต่งตั้งคณะท างานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/หมู่บ้าน “จังหวัดสะอาด” ระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ส ารวจข้อมูลกลุ่มเปูาหมายในหมู่บ้านที่จะเป็นผู้น าในการคัดแยกขยะ 
 - แต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษา
ชุมชนในการคัดแยกขยะ 
 - ติดต่อประสานงานวิทยากรหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน เพ่ือ
เป็นต้นแบบพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาปฏิบัติ 
 - จัดอบรมให้ความรู้ขั้นตอนวิธีการคัดแยกและการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ /บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้/ก านันผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม./กรรมการ
หมู่บ้าน/หัวหน้าคุ้มและผู้น าองค์กรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 โรงเรียนในเขตต าบลหนองตะไก้ทุกโรงเรียน เพ่ือขยาย
ไปสู่ประชาชนทุกครัวเรือน 
 - จัดหาภาชนะและสถานที่รองรับขยะอันตรายประจ าหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน และสถานศึกษา วัดฯ  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
 - จัดประกวดหมู่บ้าน/คุ้ม ที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะอย่างครบวงจร และมอบรางวัลให้หมู่บ้าน/
คุ้ม ที่ชนะการประกวดเพื่อส่งเสริมและสร้างก าลังใจในการด าเนินการ 
 - คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้าน
ทั้งหมดและส่งเข้าร่วมประกวดในระดับอ าเภอและจังหวัด 
 - ติดตามประเมินผลการด าเนินการ และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณ 
 จ านวน  2๕0,000  บาท  
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สถานที่ด าเนินการ 
  - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อ 
  - พ้ืนที่ดูงานเพ่ิมเติมในเขตจังหวัดนครราชสีมา หรือในจังหวัดอ่ืนๆ ที่เห็นเหมาะสม 
  - ด าเนินการคัดแยกขยะครบวงจรในพื้นที่หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ท้ัง 
12 หมู่บ้าน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน/หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
  - ชุมชน/หมู่บ้าน วัด โรงเรียนและพ้ืนทีใ่นภาพรวมทั้งต าบล มีความสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  
  - ประชาชนมีจิตส านึก เห็นประโยชน์และความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย                                                                

โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ: โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ด าเนินการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ ตามอ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 67 (2) และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (18) ซึ่งพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ นั้น มี 
12 หมู่บ้าน  มีพื้นท่ี 57.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,854ไร่ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 8,628 
คน  มีครัวเรือน 2,491 ครัวเรือน มีขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นประมาณวันละ 5-8 ตัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ ได้ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชน น าไปก าจัดที่บ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง
ตะไก ้อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยการฝังกลบ  ซึ่งพื้นท่ีที่ใช้ในการด าเนินการ มีพ้ืนที่จ ากัด  และ
มีข้อจ ากัดในการทิ้งขยะ รถขนขยะไม่สามารถลงไปทิ้งขยะภายในบ่อได้ ต้องทิ้งลงริมคันบ่อบนคันบ่อ และ
ประชาชนน าขยะไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ท าให้มีขยะตกค้างอยู่ริมฝั่งบ่อบนคันบ่อและปากบ่อ และมีการลักลอบเผา
ขยะเป็นประจ า  สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับมี
ประชาชนลักลอบน าขยะไปทิ้งในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่บ่อท้ิงขยะ เช่น ริมถนน บ่อดินร้างของเอกชน สร้างปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป็นอันมาก     
        จากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงได้จัดท าโครงการ
บริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ขึ้น  เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดขยะในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้  และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทการแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้
ขยะ” ตามแนวทาง บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-3564)   
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         1. เพ่ือให้การด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บ่อฝังกลับขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
         2. เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและเผาขยะมูลฝอยที่บ่อก าจัดขยะมูลฝอย 
        3. เพ่ือปูองกัน ปูองปรามการลักลอบท้ิงขยะในพ้ืนที่ที่ไม่ได้จัดไว้ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย 
        4. เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ 
เป้าหมาย 
        ๑ ขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนประชาชน วัด  สถานศึกษา สถานที่ราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
        2. ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีถนนสาธารณะ สวนสาธารณะ ตลาด พื้นที่สาธารณะและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
สถานที่ด าเนินการ 

   1  บ่อก าจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
   2  บ่อดินร้างของเอกชนริมถนนหมู่ที่ 2   และริมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2141 บริเวณหมู ่

ที ่5 (บ้านยอกขาม)  ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
   3  พ้ืนที่อ่ืนๆ ในเขตต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีการด าเนินการ 
        1  ตรวจสอบ ปริมาณขยะตกค้างที่บ่อก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่  2 
ต าบลหนองตะไก้ และด าเนินการฝังกลบโดยจ้างเหมาด าเนินการ  ท าการตรวจสอบทุกอาทิตย์และด าเนินการฝัง
กลบไม่ให้มีขยะตกค้าง 
         ๒  ตรวจสอบขยะมูลฝอยตกค้างตามบ้านเรือนประชาชน วัด สถานศึกษา สถานที่ราชการ และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ และจัดท าแผนการจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างเกิน ๓ วัน  
         3  ส ารวจตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณบ่อดินร้างของเอกชน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองตะไก้และ
บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 (บ้านยอกขาม) ต าบลหนองตะไก้  ด าเนินการก าจัดและด าเนินการควบคุม
มิให้มีการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวร่วมกับผู้น าหมู่บ้านและประชาชนในพ้นที่  และจัดท าปูายแจ้งเตือน 
และแจ้งสถานที่ทิ้งที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จัดไว้ส าหรับทิ้งขยะรวม  
 4  จัดท า  Big Cleaning  Day  ในถนนเส้นหลักกลางหมู่บ้าน  ทุกระยะ 2 – 3  เดือน หรือตามความ
เหมาะสมและในวันส าคัญต่าง ๆ ร่วมกับทุกภาคส่วนตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
          5  จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ  ที่จ าเป็นในการด าเนินการกิจกรรมโครงการ เช่น  จ้างเหมาด าเนินการฝังกลบขยะ
มูลฝอย ณ บ่อก าจัดขยะมูลฝอย  จ้างท าปูายรณรงค์หรือปูายห้ามต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะฯ  จัดซื้อ
วัสดุ  อุปกรณ์ในการท าความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย หรือวัสดุอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
เช่น น้ าดื่มส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning  Day  ฯลฯ   
 6  สนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่    
งบประมาณ             จ านวน  300,000 บาท    
ระยะเวลาด าเนินการ 
            4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
สถานที่ด าเนินการ  
 1 บ่อก าจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 12 ต าบลหนองตะไก้  



21 
  2 บ่อดินร้างของข้างถนนทางหลวงหมายเลข 2141 หมู่ที่ 12 ต าบลหนองตะไก้  และหมู่ที่ 5  
(บ้านยอกขาม)  ต าบลหนองตะไก้ 
  3  พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในเขตต าบลหนองตะไก้ ที่เป็นปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 ไม่มีขยะตกค้างตามบ้านเรือนประชาชน วัด สถานศึกษา ฯ และ ณ บ่อก าจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองตะไก้  
  2 สามารถแก้ปัญหาเรื่องการลักลอบเผาขยะมูลฝอย ณ บ่อก าจัดขยะมูลฝอย  
  3 ลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในสถานที่ท่ีไม่ใช่บ่อก าจัดขยะมูลฝอย 
           4 ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องควันและกลิ่นจากการเผาขยะมูลฝอยและกลิ่นจากขยะเน่าเหม็น 
  5  ถนนสาธารณะ ตลาดและพ้ืนสาธารณะอ่ืน ๆ มีความสะอาด   
          6  สภาพแวดล้อมในเขตต าบลหนองตะไก้ดีขึ้น มีความสะอาดมากขึ้น 

 
 โครงการที่ ๔ 
ชื่อโครงการ: โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอย 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้มีการพัฒนานโยบายสาธารณสุขที่
เน้นในการให้บริการรักษาพยาบาลโดยมีการขยายบริการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศจนกระทั่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๙ ที่ผ่านมาที่มีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ
ทางสุขภาพทั้งด้านการรักษาพยาบาลการฟ้ืนฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคอย่างได้มาตรฐาน
เสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยก าหนดยุทธศาสตร์นโยบายและแผนเพ่ือให้มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพคนไทยตื่นตัวและเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพออกก าลังกา ย
บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยลดความเครียดเพ่ือลดโรคที่ส าคัญได้แก่โรคหลอดเลือดและหัวใจความดัน
โลหิตสูงโรคเบาหวานและมะเร็ง  เป็นต้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะได้  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานคุ้มครองผู้บริโภค  เนื่องจากพบ
ปัญหาโรคที่เกิดจากเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านค้าแผงลอยในชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นโรคทางระบบทางเดินอาหาร  
เช่น  อาหารเป็นพิษ  โรคอุจจาระร่วง  โรคบิด  อหิวาตกโรค  เป็นต้น  หรือโรคแทรกซ้อน  โรคมะเร็ง  โรคเหน็บ
ชา  แขนขาอ่อนแรง  ซึ่งสาเหตุเกิดจากถนอมอาหารไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ร้านค้า ไม่ได้
มาตรฐาน  อาหารไม่สะอาด  มีสารปนเปื้อนและสารตกค้าง  เป็นต้น  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการอบรมร้านค้าแผง
ลอยและร้านขายของช า  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการร้านค้าแผงลอยและร้านขายของช าในด้านการ
ค้าขาย  การประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ รวมไปถึงภาชนะใส่จ าหน่ายอาหาร  เพ่ือเป็นการลด
โรคที่จะเกิดการขาดความรู้ในการให้บริการและการประกอบอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
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1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยรู้จักหลักสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้ร้านค้ารู้จักหลักโภชนาการ 
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีจริยธรรมในการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภค 
4. เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านค้ารู้จักพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
5. เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจากการบริโภคอาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย 

พื้นที่ด าเนินการ   
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา /หรือศึกษา 

ดูงานในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง 
วิธีด าเนินการ 

๑ ส ารวจจ านวนผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
และสภาพปัญหาที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

๒ น าข้อมูลตามข้อ ๖.๑ เสนอปรึกษาผู้บริหารฯ เพ่ือขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการอบรม 
ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 
 ๓ ด าเนินการส ารวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการบริหารจัดการเรื่องผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอยประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ เพ่ือน าผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือน าความรู้ 
และแนวทางมาปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
 ๔  ติดต่อประสานวิทยากรในการให้การฝึกอบรม 
 ๕  ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
 ๖  ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณ 
 จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท   
ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยปรับปรุงแก้ไขการประกอบการด้านอาหารให้ถูกหลัก 
สุขาภิบาลและหลักโภชนาการ 

2. ประชาชนผู้บริโภคอาหารมีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและได้รับอาหารที่มีคุณภาพทาง 
โภชนาการ 

   ๓.  ตลาดมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 โครงการที่ 5 
ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  ก าลังประสบปัญหาการระบาด 
ของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก และมีจ านวนผู้เป็นไข้เลือดออกเป็นอันดับหนึ่งของอ าเภอหนองบุญ
มาก ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ พบผู้ติดเชื้อและเป็นไข้เลือดออกแล้วมากกว่าสิบราย เฉพาะในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ได้รับ
แจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะไก้ มีผู้ติดเชื้อและเป็นไข้เลือดออกมากถึง ๖ ราย  และคาดว่า
จะมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งจ านวนผู้ติดเชื้อและเป็นไข้เลือดออกมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่  จึงเห็นได้ว่าโรค
ไข้เลือดออกเป็นอันตรายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ประกอบกับพ้ืนที่หมู่บ้านของต าบลหนองตะไก้นั้น มีบ้านเรือนของ
ประชาชนอยู่อาศัยติดต่อใกล้กันมากถึง ๑๐ หมู่บ้าน ใน ๑๒ หมู่บ้าน ท าให้เอ้ือต่อการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกได้รวดเร็ว  ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงเรียน อสม.ได้ร่วมกันปูองกันรณรงค์มาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกได้ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  จึงมีความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องจัดท าโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่านี้  โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  
มาตรา ๖๗ (๓)  การปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙  มาตรา ๑๖ (๑๙)  
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์            

๓.๑ เพ่ือปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในต าบลหนองตะไก้                                                                                                                          
3.2 เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน วัด โรงเรียน 
3.3 เพ่ือปูองกันและควบคุมมิให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหนะน าเชื้อไข้เลือดออก แพร่ระบาดไปสู่พ้ืนที่อ่ืน                             

เป้าหมาย            
  ชุมชน  โรงเรียน  วัด  และสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
พื้นที่ด าเนินการ            
  ด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
อาศัยของยุงลาย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และบริเวณบ้านที่พบผู้ปุวยไข้เลือดออก 
วิธีด าเนินการ  
 ๑ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ผู้น าหมู่บ้าน อสม. วัด  โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบล  และอ่ืน ๆ ร่วมกันวางแผนด าเนินการ     
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 ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ปูองกันโรคไข้เลือดออก  ขอความร่วมมือให้
ประชาชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ช่วยกันท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย     
 ๓ เดินรณรงค์ให้ความรู้และการจ ากัดแหล่งเพาะพันธุ์และก าจัดยุงลายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยวิธี   
       ทางกายภาพ  รณรงค์ให้ชุมชน วัด โรงเรียน หนว่ยงานต่าง ๆ ร่วมกันด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย โดย 
       -ใส่ทรายอะเบทในตุ่มน้ า ห้องน้ า แหล่งเก็บกักน้ า และคว่ าภาชนะท่ีเป็นแหล่งน้ าขังไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ได้ 
       -พ่นสารเคมีหมวกควัน ก าจัดยุงลาย ในชุมชน วัด โรงเรียน และแหล่งอาศัยของยุงลาย  และพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลายบริเวณรอบบ้าน ในบ้าน ที่พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในรัศมี ๑๐๐ เมตรหรือมากกว่านั้น ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด         
        ทางชีวภาพ  สนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชไล่ยุง เช่น ตะไคร้หอมไล่ยุง เลี้ยงปลากินลูกน้ า  หรือวิธีอ่ืนๆ ที่
สามารถท าลายลุงลายได้ผล 
ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณค่าใช้จ่าย              

ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐  บาท    
หน่วยงานรับผิดชอบ            
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์            

๑. สามารถก าจัดลูกน้ าและลดความชุกชุมของยุงลายในชุมชน วัด โรงเรียน และสถานที่อ่ืน ๆ ลงได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๒.สามารถปูองกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกในต าบลหนองตะไก้ได้ร้อยละ ๙๕   
๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคไข้เลือดออก ร้อยละ ๙๙    
4. ประชาชนมีจิตส านึก และเกิดพฤติกรรมในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
 

 โครงการที่ 6 
ชื่อโครงการ: โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
หลักการและเหตุผล   

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท าให้คนและสัตว์ปุวยและต้อง
เสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานทุกราย โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกปีละกว่า 55,000 
ราย ในประเทศไทยหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง แต่
อย่างไรก็ตามยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ จ านวน 24 รายในปี 2552 และในปี 2553 พบผู้เสียชีวิตจ านวน 13 
ราย (ณ 31 ตุลาคม 2553) ท าให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการควบคุมปูองกันโรคท้ังในคนและสัตว์มากกว่า  
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1,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งยังไม่นับรวมค่าความเสียหายอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก เหตุผลเนื่องจากการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคครอบคลุมไม่ถึงร้อยละ 80 ของจ านวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด ทั้งยังพบการปล่อยสุนัขในที่สาธารณะเป็นเหตุให้
จ านวนประชากรสุนัขจรจัดเป็นจ านวนมากขึ้นซึ่งเป็นพาหะที่ส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศและองค์กรอนามัยโลก ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมกันที่จะท าให้ทุกประเทศก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายในปี พ.ศ.2563 ซึ่งในประเทศไทย จะด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงได้นั้นจ าเป็นต้องมีการบูรณาการจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  
และมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปูองกันและควบคุมโรคต่างๆให้แก่ประชาชน จึงจัดท า
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี 2555 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า การ
ฉีดยาคุมก าเนิดสุนัข แมว 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือควบคุมและลดจ านวนประชากรสุนัขและแมว 
3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ ๑๒ หมู่บ้าน จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑,๗๐๐  ตัว    
พื้นที่ด าเนินการ  
 - ด าเนินการในพ้ืนที่หมู่บ้านในเขตต าบลหนองตะไก้ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
วิธีด าเนินการ 
 ๑ จัดหาสถานที่รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน 

2 ประสานส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีน 
3 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนน าสุนัขและแมวมาท าการฉีดวัคซีนปูองกัน 

โรคพิษสุนัขบ้าหรือท าหมันตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
  4 จัดหาวัคซีนและยาคุมก าเนิดสุนัขและแมว และวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ส าหรับ 
ด าเนินการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ 
 ๕ ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนด 
 ๖ ติดตามประเมินผล 
งบประมาณ 

-  จ านวน 90,000 บาท  



26 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1  สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 
2  ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
3  จ านวนประชากรสุนัขและแมวลดลง 

 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ: โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์ 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ที่
เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุา
ไม้โดยการปลูกปุาในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา เขตห้าม
ล่าสัตว์ปุา พื้นที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ และการปลูกปุาในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด 
สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพปุาอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟ้ืนฟูสภ าพ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรใน
ท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกปุาจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่น ได้มีใจรักต้นไม้ รักปุา
ไม้ หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไ ก้  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓ (๔) จึงได้จัดท าโครงการปลูกปุาตามแนว
พระราชเสาวนีย์ขึ้น เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เสื่อมโทรม ลดภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค ์

๑  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท  
            2 เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุา ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในพ้ืนที่
สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น 

  3 ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อม                                                                                                                     

  4 เพ่ือเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  
  5 เพ่ือสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่สังคมที่มั่นคง มั่ง 

คั่ง ยั่งยืนต่อไป 



27 
เป้าหมาย / พื้นที่ด าเนินการ  
            1 ด าเนินการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าบ้านยอกขาม หมู่ที่ ๕  (บ้านยอกขาม) 
และพ้ืนที่ปุาชุมชน หมู่ที่ ๑๐ (บ้านพูนทรัพย์) และบริเวณอ่างเก็บน้ าต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ ๙ (บ้านสวรรค์วารี) 
ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  
            2 จ านวนต้นไม้ท่ีปลูกทั้งสิ้น ประมาณ ๑,๐00 ต้น   
            3 ปล่อยปลา จ านวนประมาณ ๑๐0,000 ตัว ในพื้นอ่างเก็บน้ าบ้านยอกขาม หมู่ที่ ๕ และอ่างเก็บน้ า
ต าบลหนองตะไก้ หมู่ที่ ๙ (บ้านสวรรค์วารี)  ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
            4 เพ่ิมปริมาณ พ้ืนที่ปุา ในเขตชุมชน และแหล่งอาหารของชุมชน   
วิธีด าเนินการ 

   1 ส ารวจพื้นที่ด าเนินการ 
   2 เสนอโครงการขออนุมัติผู้บริหาร 

              3 ประสานขอพันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้นครราชสีมา และพันธุ์ปลาจากศูนย์เพาะพันธุ์ปลา
นครราชสีมา  
     ๔ ประสานผู้น าหมู่บ้าน โรงเรียน วัด หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และพลังมวลชนร่วมกิจกรรม 
     ๕ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ประชุมชี้แจงซักซ้อมแผนการด าเนินการ 

6 ด าเนินการตามโครงการ   
    ๗ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ   

ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณ 
   จ านวน  3๐,๐๐๐  บาท   
ผู้รับผิดชอบ 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1 ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมร าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถและรัชทายาท  
            2 ปลูกฝังจิตส านึก ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในท้องถิ่นให้มีใจรักต้นไม้ รักปุาไม้ หวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
            3 เพ่ิมปริมาณปุา และฟ้ืนฟูสภาพปุาที่เสื่อมโทรมเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟ้ืนฟู
สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น  
            4 ชุมชนมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ 
   ๕ สนองต่อยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่สังคมที่ มั่นคง มั่งค่ังและ
ยั่งยืนต่อไป 
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 โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
หลักการและเหตุผล  
 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสาย
กลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เน้น “คน” 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น    จึงจะ
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้   อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
ดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชน ตามภารกิจที่ถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 และรวมกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส าคัญ   

ส่วนใหญ่ปัญหาด้านการเกษตร เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม  ขาดความรู้ในเรื่องพันธุ์  การวางแผนการปลูกพืช  การใช้พ้ืนที่เพาะปลูกพืชและใช้พันธุ์พืช
ซ้ าๆ ไม่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่  ส่งผลท าให้เกิดโรคและแมลง ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ต้องใช้
ต้นทุนการผลิตพืชสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่  30,420.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
80.79 เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  เกษตรกรจะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย จาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเกษตร เห็นความส าคัญ
ของเกษตรกร เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ในต าบลหนองตะไก้  มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลที่
ส าคัญเห็นควรที่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล (เกษตรกร) ก่อน  เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้วิชาการ การปฏิบัติ
อย่างถูกต้อง จะส่งผลท าให้เกษตรกรมีความรู้ในการแก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพ น าความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรของตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม 
พัฒนาการเกษตรระดับต าบล  น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561  (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน Hydroponic ) โดยการอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือสามารถน าไปใช้เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
 2. เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท าและ ร่วมกันพัฒนา 
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ ด้านวิชาการ ในอาชีพการเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
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 4. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ต าบล
หนองตะไก้ เพ่ือน ากลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง                                        

5. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเปูาหมายและการรวมเป็นเกษตรแปลง
ใหญ่ในอนาคต  
 6. ได้ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ด้านการเกษตร การผลิตพืช พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนการผลิต 
การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในการการปลูกพืช 
เป้าหมาย  
 กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกรผู้สนใจ ในแต่ละหมู่บ้านในเขตต าบลหนองตะไก้  จ านวน  50  คน  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหาร          จ านวน  5    คน 
ระยะเวลาด าเนินการ  
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
วิธีการด าเนินการ  
 1. จัดท าโครงการฯ ขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านทราบและเข้าร่วมโครงการ  
 3. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ประกาศและรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ  
 4. เปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ โดยใช้แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ  
 5. ก านันต าบล/ผู้ใหญ่/สมาชิก สภา อบต.หนองตะไก้ บ้านทุกหมู่บ้าน รวบรวมเอกสารการรับสมัครตาม
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ และน าส่งยังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จ านวน 1 ชุด 
 6. ติดต่อประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อประสานหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
  7. น าเกษตรไปฝึกอบรมและดูงาน  ณ  ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา      
           ๘. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  9. สรุปและติดตามประเมินผล  
สถานที่ด าเนินการ  
 อบรมและศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อ   
งบประมาณ  
 จ านวน   60,000 บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้พัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
เพ่ือสามารถน าไปใช้เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
 2. เกษตรกรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท าและ ร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3. ได้ส่งเสริมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะ ด้านวิชาการ ในอาชีพการเกษตรและเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
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 4. ได้ส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่ต าบล
หนองตะไก้ เพ่ือน ากลับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง                                                                                                              
 5. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเปูาหมายและการรวมเป็นเกษตรแปลง
ใหญ่ในอนาคต  
 6. ได้ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ด้านการเกษตร การผลิตพืช พันธุ์พืช วิธีการลดต้นทุนการผลิต การ
รวมกลุ่ม การบริหารจัดการต่าง ๆ ในการการปลูกพืช 

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
โครงการที่ ๑ 

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล   
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งและมีพระราชปณิธานที่จะเร่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว แนวทางพระราชด าริ คือ ให้เด็กและเยาวชน
เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยทรงเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดัน
ส าคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การรักษาและใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรักษาสมบัติของตนเองไว้ โดยในขั้นแรกมุ่งปลูกฝังจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่า
ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรัก หวงแหน ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยตัวของเขา
เอง ดังที่ทรงบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ว่า “ ...สิ่งแวดล้อมเป็นค าที่มี ความหมายกว้างมาก คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต มีความหมายทั้งในด้านที่เป็นรูปธรรม เช่น ดิน น้ า อากาศ สัตว์ พืช 
และเป็นนามธรรม เช่น สภาพความสัมพันธ์อันดี ความเป็นมิตร หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดี ก็คือ การประหัตประหาร
กัน สิ่งแวดล้อม ทุกประเภท มีผลต่อการเกื้อกูลกัน...” 
 จากเหตุผลการจึงเป็นที่มาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในการด้านมีจิตส านึก เนื่ องจาก
การแสดงบทบาทต่าง ๆ ของเยาชนมีลักษณะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมท าเท่านั้น เนื่องจากผู้น าและคนในชุมชนมองว่า
เยาวชนยังมีวุฒิภาวะต่ า ไม่สามารถเป็นผู้ท าการพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
จึงด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนามุ่งปลูกฝังจิตส านึกแก่เด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิด
ความรัก หวงแหน ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยตัวของเขาเอง  พร้อมกับการเปิด
โอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของเขาเอง โดยสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ที่เห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรัก หวงแหน ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในชุมชนของตนเองต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่
เยาวชน 
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2  เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกันใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่าย 
3  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด 
4  เพื่อให้เยาวชนฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมา

ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
5  เพื่อส่งเสริมการสามัคคีปรองดองในหมู่คณะของเยาวชนในการอยู่ร่วมกัน 
6  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการพัฒนาในการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
7  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

เป้าหมาย 
     เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  100   คน 
     ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะครู  ผู้ดูแล     จ านวน   10   คน      
วิธีด าเนินการ 

1 ประสานโรงเรียนหารายชื่อกลุ่มเปูาหมายเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ 
2 เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ต าบลหนองตะไก้ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองตะไก ้พิจารณาอนุมัติ 
3 ประสานฝุายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา ในการน าเยาวชนเข้าค่ายพักแรม และสถานที่  
4 ประสานขออนุญาตผู้ปกครองเยาวชน ในการน าเยาวชนออกนอกสถานที่  
5 ด าเนินการตามแผนงานโครงการ  โดยเปูาหมายเป็นเยาชน ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  100  

คน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ คณะครูโรงเรียน ตลอดจนผู้ดูแลเยาวชน 
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ คือ น าเยาวชนเข้าค่ายพักแรม จ านวน  1  คืน  2  วัน      ณ สวนสัตว์
นครราชสีมาโดยเป็นกิจกรรมเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ โดยมีทีมงานวิทยากร และประสบการณ์  จากสวนสัตว์ 
นครราชสีมา คอยให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
  * การให้ความรู้ตามเส้นทางการชมสัตว์ 
  * กิจกรรม Walk or Bike Rally หรือกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุา 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  * กิจกรรมนั่งรถไฟพ่วงชมธรรมชาติยามค่ าคืน 
  * กิจกรรมสันทนาการ พร้อมแบ่งกลุ่มส าหรับร่วมกิจกรรม 
  * กิจกรรมSpecimen or Animals Talk About/ชมวีดีทัศน์เรื่องวัวแดงและนกกระเรียนพันธุ์
ไทย 
  * กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง 3R (reduce,reuse,recycle) พร้อม น าเสนอผลงานจากกิจกรรม 3R 
  * เข้าฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มท่ีแบ่งให้ทั้งหมด 3 ฐาน ฐานละ 1 ชั่วโมง 
   1. ภาวะโลกร้อน 
   2. ทรัพยากรน้ า 
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  3. ทรัพยากรปุาไม้ (เกมธรรมชาติ) 

       6 สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

สถานที่ด าเนินการ 
     ค่ายพักแรม  สวนสัตว์นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

งบประมาณ  
     จ านวน 100,000.-บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1  กองสวัสดิการสังคม  อบต. หนองตะไก้ 
2  โรงเรียนในเขตต าบลหนองตะไก ้
3  สวนสัตว์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่

เยาวชน 
2  เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือกัน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่าย 
3  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด 
4  เพ่ือให้เยาวชนฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่

ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
5  เพื่อส่งเสริมการสามัคคีปรองดองในหมู่คณะของเยาวชนในการอยู่ร่วมกัน 
6  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการพัฒนาในการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
7  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ : กิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากโครงการคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง” มุ่งหล่อหลอม ปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพเปี่ยมไปด้วยค่านิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความรักในความถูกต้องและเป็นธรรม โดยยึดหลักความพอเพียงในการด าเนินชีวิตซึ่ง
จะเป็นพ้ืนฐานที่ขาดเสียมิได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
สังคมและประเทศชาติ 
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          ดั้งนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เห็นสมควรให้จัดท ากิจกรรมโตไปไม่โกง 
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม และสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงได้จัด
ให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็น 
ธรรม 

๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของนักเรียน ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักจ าแนกชั่วดี สามารถ 
แยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริตคอรัปชั่น 

๓. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การ 
รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 

๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้คิดเป็นและปฏิบัติ  
อย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม                                                                                                                       
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน ๑๑ คน 
๒ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน ๒๕๔ คน 
เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ๘๐ ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

วิธีด าเนินการ 
๑ ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนดกิจกรรมโตไปไม่โกง  

          ๒ เขียนกิจกรรมโตไปไม่โกง  
๓ เสนอขออนุมัติกิจกรรมโตไปไม่โกง  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

          ๔ ประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามกิจกรรม โตไปไม่โกง   
          ๕ ด าเนินการตามกิจกรรมโตไปไม่โกง   
 ๕.๑ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
                ๑. ความซื่อสัตย์สุจริต 
       ๒. การมีจิตสาธารณะ 
       ๓. ความเป็นธรรมทางสังคม 
                 ๔. การกระท าอย่างรับผิดชอบ 
                 ๕. เป็นอยู่อย่างพอเพียง 

- สอดแทรกบูรณาการในสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมการแสดงบนเวทีเดือนละครั้ง 

๖ สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
           ๔ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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สถานที่ด าเนินการ 
 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ(เชิงประมาณ / เชิงคุณภาพ) 

เชิงคุณภาพ     เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
เชิงปริมาณ     ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม  ๘๐% 
 
โครงการที่ 3 

ชื่อโครงการ: กิจกรรม“ กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และ 
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 
ส่วน ดังนี้ 
 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา                                                                                                                                     
           2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
           3. ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้ 
                – ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน เช่นการผล ิต และการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
                – ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
                – การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม
เป็นพืน้ฐาน กล่าวคือ 

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ 
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เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต   
          แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ
พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ 
และเทคโนโลยีประการที่ส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองใน 
ครัวเรือน เหลือจึงขายไป 

2. พออยู่พอใช้ ท าให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์
ผสมน้ าถูพ้ืนบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล) 

3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ 
ปัญญาจะไม่เกิดเนื่องจากเรื่อง “หลักการเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเรื่องที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็กได้เรียนรู้  

เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีดุลยภาพ จึงควรก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความงอกงามใน ๔ ด้านคือ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านเจตคติและค่านิยม และด้านการจัดการและการปฏิบัติ ซึ่งในเด็กระดับ
ปฐมวัยนั้นควร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
          ดั้งนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เห็นสมควรให้จัดท ากิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้นักเรียนรู้จักการประหยัด อดออม และสามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
          ๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้การประหยัด และอดออม  
          ๒ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน ๑๑ คน 
๒ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน ๒๕๔ คน 
-  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                                                                                             
เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ ๙๐ ของเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง พัฒนาการเหมาะสมกับเชิงปริมาณ 

 -  เด็กร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
วิธีด าเนินการ 
          ๑ ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกันก าหนดกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒ เขียนกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
          ๓ เสนอขออนุมัติกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อนายกองค์การบริหารส่วน 
          ๔ ประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                        
          ๕ ด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 ๕.๑ ปราชญ์ชาวบ้านโดย นางนิด  มูลกระโทก  มาสาธิต 

      - ขั้นตอนการเตรียมดิน 
                 - ขั้นตอนการปลูกผัก 
                 - เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผัก 
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๖ สรุปและประเมินผลกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
           ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สถานที่ด าเนินการ 
 บ้านเลขท่ี ๒๕๘  หมู่ ๒  ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ   

ไม่ใช้งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 - กองการศึกษา 
 - ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ(เชิงประมาณ / เชิงคุณภาพ) 

เชิงคุณภาพ     เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
เชิงปริมาณ     ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม  ๘๐% 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ: กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น                                                                                                                               
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่ อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า 

โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป  
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไกด้้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้ 
 2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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 4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8 รายงานผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
          2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

มาตราการที่ 1 
ชื่อมาตราการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างาน
ได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ 
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้
มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน 1 มาตรการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จ านวน 1 
มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
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 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

มาตรการที่ 2 
ชื่อมาตรการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และหัวหน้าส่วนราชการ  
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่
เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2552) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2552)  มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2552)  มาตรา 59(2) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการของ อบต. มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 วรรคสอง  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มาตรา 60/1 ก าหนดให้มีปลัดบริหารส่วนต าบล
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขอองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมี
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอน
การให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
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วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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มาตรการที่ 3 

ชื่อโครงการมาตรการ:  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนต าบล โดยแต่งตั้งปลัด
องค์การต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วน และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานบุคลากรเป็นเลขานุการ  
 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลหนองตะไก้ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักส่วนต าบล จังหวัด
นครราชสีมา  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

กิจกรรมที่ ๑ 
ชื่อกิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องในงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน 
 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในฐานข้อมูล 
 3. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอผู้บริหารเพ่ือประกอบการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. เผยแพร่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
 2. มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

                                                                                                              
กิจกรรมที่ ๒ 

ชื่อกิจกรรม: มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพือ่ปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
  3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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งบประมาณด าเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

กิจกรรมที่ ๓ 
ชื่อกิจรรม: กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโครงการ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ ดังนี้ 
 - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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 - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกโครงการ  
 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 1 
ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ติดตามความคืบหน้า และ
แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มี
ระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบ
การรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, 
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ 
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ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้งแต่แหล่งก าเนิด   การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
วัตถุประสงค ์
 1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2 เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ส่วน ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ   ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิ จกรรมเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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กิจกรรมที่ 2 

ชื่อโครงการ: โครงการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ อบต. 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552)  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ อบต. 
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาร
ธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความ 
ต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552)  มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก อบต. ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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วิธีด าเนินการ 
 1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ตามรูปแบบ
ที่ก าหนด 
 3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ทราบ 
 4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ 25,000 บาท/ปี 
ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 2 ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 

กิจกรรมที่ 3 
ชื่อกิจกรรม: มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไป
โดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงมีการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ 
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ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล่อง
รับความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ 
 4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2564)  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้บประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง ส านัก กอง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
         2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ 
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ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้สั้นลง 
 2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลหนองตะไก้  
 3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้และผู้บริหารทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่
 2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริกา รจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
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 4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก ้
พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท า 
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
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 4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มาตรการ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจการอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ                                                                                                                                                                   
 1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลั ด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการที่ 2 
ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2552)  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วัตถุประสงค ์
 -เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
 -เพ่ือให้เป็นการปูองกนัการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้พิจารณา 
 2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน                                                                                                                         
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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มาตรการที่ ๓ 

ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้าและอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้นจึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
วัตถุประสงค์  

๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไป
อย่างรอบคอบ  

๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
เป้าหมาย/ผลผลิต  

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ  

เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ รองนายกองค์การ
บริหารต าบลหนองตะไก้ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
กิจกรรมที่ 4 

ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็น 
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หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2552)  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ อบต. มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต. นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2437 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2552)  มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มาตรา 59(2) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ อบต. มาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 วรรคสอง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย มาตรา 60/1 ก าหนดให้มีปลัดบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจ าขอองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตาม
กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ข้ึน 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ                                                                                                                      
เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ 
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บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และปลัดองการบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ 
 2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
    มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 2 ผลลัพธ์ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
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วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรไห้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 มาตรการที่ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ 
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ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง 
แนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้” 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
 4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
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 2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
 - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีนักวิชาการตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. 
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แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เพ่ือความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 2 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล 
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองตะไก้ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
          2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัย
ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
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 3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่อง
ทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 -ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 -ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                                                                                                                      
 โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ให้บริการ ณ ที่ท าการอ าเภอหนองบุญมากชั้น 2 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง
ระดับอ าเภอ) เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก ้
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เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน 1 แห่ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอ าเภอ (ท่ีท าการอ าเภอหนองบุญมาก ชั้น2)  
วิธีด าเนินการ 
 1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ 
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 7,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้” 
หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556  
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 ชุด 
 3. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 มาตรการที่ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
 มาตรการที่ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบคน้ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติ มหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริม                       
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จึงจ าเป็นต้องใช้เวที
ประชาคมระดับต าบล  เพ่ือร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมกันแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง   และ
ส่งผลให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงได้
ก าหนดจัดโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการตามภารกิจอันเป็นอ านาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2. เพ่ือให้ประชาชน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้  มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้เห็นปัญหาอุปสรรคภายใต้ข้อจ ากัด
ของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย/ผลผลิต 
           จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่า  200  คน ส าหรับให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีการด าเนินการ 
            1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบลต่อผู้บริหารเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
             2. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
    3. แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชุมคณะกรรมการ 
    4. ประสานงานกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
             5. ด าเนินการตามโครงการ  รวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการในการพัฒนา จัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วน และน าข้อมูลต่าง ๆ มาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ
ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี อบต. 
 3. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 4. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
       

กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : การด าเนนิงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
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วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก ้
 3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี 
เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 
 4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4434-6256 
 3 ทางเว็บไซต์ www.nongtakai.go.th 
 4 ทางไปรษณีย ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 57 หมู่ที่ 12 ต าบลหนองตะไก้  
อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้                                                                                                                     
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์                                                                                                                                                                                                                             
 1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
 2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 

http://www.nongtakai.go.th/
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 มาตรการ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
                                                                                                                     

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                             
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ 
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ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  จึงจัดกิจกรรมด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจากข้อร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองตะไก้ขึ้น เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับ
ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
วัตถุประสงค ์
 ๑  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
 เพ่ือจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองตะไก้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
วิธีด าเนินการ 

๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี
 ๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น  ไฟฟูา
สาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ให้
ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 
 5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) facebook  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์
 3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 มาตรการที่ 1 
ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยกองวิชาการและแผนงาน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ข้ึน 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้
และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ: โครงการจัดท าแผนชุมชน 
หลักการและเหตุผล  
 การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดย การสอน 
การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่า
ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน 
และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชน จึงต้องร่วมกัน “สร้าง
พลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทาร่วมกันของ
คนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน  แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรม
การพัฒนาที่เกิดข้ึน จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้  โดยคนใน
ชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลด
การพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
เป็นหลัก การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอก
ชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง  โดยใช้
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนา ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่า
วัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ 
แผนงาน และงบประมาณ และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้ ด้วย เพ่ือให้การดาเนินการจัดท าแผนชุมชน   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมายการดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย หมู่บ้านได้มีแผนชุมชนซึ่งมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน  
วัตถุประสงค ์
 ๑ เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 ๒ เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย  
 3. เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม  
 4 เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
 5 เพ่ือให้คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
          6 เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
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  เป้าหมาย 
 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
 ๑ ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ พร้อม และ
วางแผนการด าเนินงาน  
 ๒ ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้ หอกระจายข่าวและ เสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
 ๓ ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
 ๔ ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ระยะเวลาการด าเนินการ / สถานทีด่ าเนินการ  
 ๑ ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  
 ๒ ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน (หรือสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม)  
          4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
งบประมาณ  
 จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     ๑ คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
     ๒ คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย  
     ๓ คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม  
     ๔ คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
     ๕ คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
     ๖ หมู่บ้าน / ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  
    

โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
หลักการและเหตุผล 
               ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   โดยให้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด       ค่าเปูาหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึน 
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ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริม ให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  จึงได้ก าหนดจัดโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือด าเนินการตามภารกิจอันเป็นอ านาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
                ๑. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       ๒. เพ่ือให้ประชาชน  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ต าบลหนองตะไก้  มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนได้เห็นปัญหาอุปสรรคภายใต้
ข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
              จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่า  200  คน ส าหรับให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีการด าเนินการ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการด าเนินการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบลต่อผู้บริหารเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
                 2. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
         3. แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชุมคณะกรรมการ 
         4. ประสานงานกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
                 5. ด าเนินการตามโครงการ  รวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการในการพัฒนา จัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน และน าข้อมูลต่าง ๆ มาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนฯด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ป ี(ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี อบต. 
 3. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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 4. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
           5.ประชาชนมีส่วนรว่มในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
3.3.2 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 กิจกรรม 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ
ยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้จัดท าโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 
วัตถุประสงค ์
         1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้
 3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก ้
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 
 1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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 4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย                                                     

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

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ปีละ 2 ครั้งเป็น 
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก ้

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มอบหมาย 
 5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้พร้อมตัวชี้วัด 
 9 การติดตามและประเมินผล 
 10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
ชื่อโครงการ: โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดโดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 

2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

วิธีการด าเนินการ 
1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
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5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้มีการจัดท าและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกป ี 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามก าหนด  
เป้าหมาย  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย                                                                                                          
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากบั
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ระยะเวลาการด าเนินการ  

4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกกอง/ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็น 
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การ 
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการ 
 1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมอืช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
          3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
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 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 กิจกรรมที่ 3 
ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน  โดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัด 
วางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในจึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป 
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เป้าหมาย  

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
พื้นที่ด าเนินการ   

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินการ 

1. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ รายงานผลการด าเนินการแผนการ 
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ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่  
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ     ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง  

2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล 

              ภายในเวลาที่ก าหนการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมเปิดเผยข้อมูลแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะ
ไก้ 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
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 2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน 
ย้าย 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จั งหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 
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 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ 
หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ 
สั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
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ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้   
วัตถุประสงค ์ 
 1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน 
เป้าหมาย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต่อสาธารณชน  และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้เกิดความโปร่งใส  

 

 



92 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 กิจกรรมที่ 1 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน 24 คน 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีการด าเนินงาน 
 1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
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ผลลัพธ์ 
 1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

กิจกรรมที่ 2 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้ าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
 2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ านวน 24 คน 
พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
วิธีด าเนินงาน 
 1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 ศูนย์  
 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ 
ต้องการของประชาชน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


