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สวนท่ี  3 
 

มิติที่  1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

  

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

"...ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไมดไีมมีใครทําทุกคนใหเปนคนดีไดท้ังหมด การทําให 

บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยูท่ีการทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูท่ีการสงเสริมคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ธรรมาภิบาล จัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลก 

ปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี หลักสัปปุริสธรรม 

ซ่ึงเปนธรรมของคนดี การรูหลักและรูจักเหตุ เปนการรูกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลาย รูหนาท่ีของตนเอง อันจะทําให

ปฏิบัติงานตรงตามหนาท่ี มีความสํานึกรับผิดชอบ ความมุงหมายและรูจักผล เขาใจวัตถุประสงคของงานท่ีทํา ทําให

ทํางานแลวเกิดผลสัมฤทธิ์ กอใหเกิดประสิทธิผล รูตน รูจักตนเอง วาโดยฐานะ เพศ กําลัง ความรู ความสามารถ 

เปนอยางไร และทําการตางๆใหสอดคลอง รูประมาณ รูจักพอดี รูกาล รูกาลเวลาท่ีเหมาะสม ระยะเวลาท่ีพึงใชใน

การประกอบกิจ หนาท่ีการงาน รูวาเวลาไหนควรทําอะไร อยางไร วางแผนการใชเวลา เปนการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง   ธรรมาภิบาล ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแต

วัตถุประสงคขององคกรท่ีนํามาใช หลักการท่ีมีผูนําไปใชเสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การ

มีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึง

คนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญในการ 

พัฒนาบุคลากรในสังกัด  จึงไดจัดทําโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหลดนอยลง  

จําตองนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  

ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ตอไป 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97


3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความรู 
ความเขาใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

3.2  เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีทัศนคติท่ี 

ดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti 

Corruption) 

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นําองค 

ความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยวัฒนธรรมอําเภอยางชุมนอยและทองถ่ินอําเภอยางชุมนอย 

  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดปาโนนกุด

หลม การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยวัฒนธรรมอําเภอยางชุมนอยและทองถ่ินอําเภอยางชุมนอย 

  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดปาโนนกุด

หลม การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความรู 

ความเขาใจหลักธรรมาภบิาล  คุณธรรมจริยธรรม 

   10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มี 

ทัศนคติท่ีดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti 

Corruption) 

   10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นําองค 

ความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการ 
เก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว  5  ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี  4  การ
สงเสริมคุณธรรม  ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
  ในปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไรพรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม สําหรับประชาชนปญหาการทํางานท่ีไมมีความสุข ปญหาความสามัคคีในองคกร การใชอํานาจหนาท่ีเกิน
ขอบเขตและประพฤติมิชอบ  ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนและปญหาความเหลื่อมล้ําทางตําแหนง  เปน
ตน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและไดจัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ี
ดีในหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลหวยยาง เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

หวยยาง มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให

เกิดประโยชนสูงสุด 

3.3 เพ่ือใหพนักงาน  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก 

รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สรางประโยชนแก

ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละเพ่ือสวนรวม 

และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

 3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

 

 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- สถานปฏิบัติธรรมวัดปาโนนกุดหลม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

- องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

- สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยวัฒนธรรมอําเภอยางชุมนอยและทองถ่ินอําเภอยางชุมนอย 

  6.2  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดปาโนนกุด

หลม การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

30,000.-(สามหม่ืนบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เขาใจ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

   10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   มี 

ทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอยางมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

   10.3 พนักงาน  ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก 

รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  ประพฤติตนเปนพลเมืองดี  สรางประโยชนแก

ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการใหการเสียสละเพ่ือสวนรวม 

และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

 

 



ลําดับท่ี  3 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูน 

ความรู  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพรอมปฺฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติ

ราชการในหนาท่ี  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เกิดความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน

สากล  เพ่ิมภาพลักษณท่ีดีตอองคกร เปนท่ีนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  

ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต  และเจาหนาท่ีรับผิดชอบตอหนาโดยสุจริต

ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยึดถือปฎิบัติราชการโดยใหผูบริหาร สมาชิกสภา  เจาหนาผูปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญใน 

การพัฒนาบุคลากรในสังกัดและไดจัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตน

เพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ี

ดีในหนาท่ี  ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคการบริหาร

สวนตําบลหวยยางจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน  เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการ 

บริหารสวนตําบลหวยยาง มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3  สรางจิตสํานึกใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 3.4  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 

 



6. วิธีการดําเนินการ 

6.1  นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ   

  6.2  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

  6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

- สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

    10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีคุณธรร 

จริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  และในการปฏิบัติ

ราชการ 

10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสราง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  4 

1.  ช่ือโครงการ :  โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในเขตตําบลหวยยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

“เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา”  คํากลาวนี้มีมายาวนาน  หากฐานรากม่ันคงและแข็งแรง 

เด็กและเยาวชน จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาท่ีดีแลว 

ยังตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลท่ีเรียกวาเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

    พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของ 

สังคมไทย เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ 

เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน ภายใต

สถานการณท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตองการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาท่ีของทุกองคกร ท่ีจะตองใหความสําคัญเปน

อันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี เปนท่ีตองการของสังคม และ

ประชาชนท่ัวไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนท่ีขาดคุณธรรมก็เหมือนกับ

ตนไมท่ีขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน 

ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูท่ีถูกตอง สรางความเชื่อ

และความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะ

ดวย ท่ีสําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความ

พัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคท่ีถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูก  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีรุดหนา เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  วัฒนธรรมตางชาติท่ีรุกคืบเขา 

มากลืนกินวัฒนธรรมไทยอยางคอยเปนคอยไป สังคมโลกาภิวัตน  โลกแหงโซเซียล เจริญเติบโตในประเทศไทย

แตปญหาทางสังคมก็มากข้ึนตามเปนลําดับ เด็กและเยาวชนเจริญวัย ก็ตองคลุกคลีอยูกับปญหารอบดาน ดังนั้น 

แนวโนมการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนใหมากข้ึน เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุของคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

เปนอยางมาก และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ

เยาวชนข้ึน  เพ่ือเสริมสรางรากแกวเปนตนกลาท่ีมีฐานม่ันคงและมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีตอไปในสังคม  

 

 

 

 



      3.วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

3.2 เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการสรางสุข 

ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลัง 

ในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชนในเขตตําบลหวยยาง  จํานวน  200  คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- สถานปฏิบัติธรรมวัดปาโนนกุดหลม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

- องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

- สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 3  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยวัฒนธรรมอําเภอยางชุมนอย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยางและคณะครูโรงเรียนบานหวยยาง โรงเรียน

บานคอเมืองแสน  ท่ีไดรับมอบหมาย  

 6.2  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะนอกสถานท่ี เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง หนองบึง 

ถนนสาธารณะ  เพ่ือสงเสริมใหรูรัก สามัคคี  เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการเสริมสรางสังคม

แหงความดีมีคุณธรรม   

6.3  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดปาโนนกุดหลม การ 

บําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000.-(สองหม่ืนบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 

9.1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

9.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

10.2 เด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ 

สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10.3 เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สราง 

พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  5 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   “ วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบานชวย บานจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย บานกับวัดผลัดกันชวย 

ก็อวยชัย ถาขัดกันก็บรรลัยท้ังสองทาง ” สุภาษิตนี้ เรามักจะเห็นกันเม่ือไปวัดวาอารามตางๆ  เพ่ือบงบอกใหรู

วาบานและวัดขาดกันไมไดเลย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนท่ีเขามามีบทบาทในสองหนวยหลักทางสังคมเพ่ิมอีกหนึ่ง  

“ บ ว ร”   บาน อาจหมายถึงชุมชน หนวยทางสังคมท่ีสําคัญหนวยหนึ่ง ในบานอาจมีผูใหญบานหรือกํานัน เปน

ผูนํา ผูนําเหลานี้จะพัฒนาทางดานสภาพแวดลอม ทางดานกายภาพตางๆภายในหมูบานหรือชุมชน วัด หนวย

ทางสังคมอีกหนวยหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง ในอดีตวัดคือศูนยรวมของทุกๆสิ่งตั้งแตเกิดจนตายก็วาได เกิดก็ไปวัดใหพระ

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อหลานให หากลูกหลานเปนชายก็จักใหบวชเรียน เขียนอาน พอโตหนอยจะออกเหยาออกเรือน 

พระก็เปนผูดูฤกษพานาทีใหอีก ไปจนวาระสุดทายก็สงบนิ่ง ณ มุมอันสงบของวัด โรงเรียน หนวยทางสังคม

สุดทายท่ีจะกลาวถึง โรงเรียนตั้งข้ึนเปนทางการครั้งแรกในป 2414 สมัยรัชกาลท่ี 5 แตในสมัยกอนหนา วัดคือ

สถานบนัการศึกษาของชมุชน แมการจัดตั้งโรงเรียนข้ึนมา ชาวบานในชนบทก็ยังไมนิยมสงบุตรหลานเขาเรียน 

เนื่องจากวายังแปลกใหมอยู เนิ่นนานหลายปกวาชาวบานจะเขาใจและยอมสงบุตรหลานเขาในระบบโรงเรียน  

  ประเทศไทย จุดแข็งอยางหนึ่งของสังคมไทย ก็คือ การมีพระพุทธศาสนาและไดรับการยอมรับ

โดยพฤตินัยวา ประเทศไทยเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา มีบุคลากรทางพระพุทธศาสนาท่ีเปนพระภิกษุและ

สามเณร จํานวน 340,303 รูป มีวัดท่ีมีพระสงฆอยูจําพรรษาจํานวน 33,674 วัด (ขอมูลจาก สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ,2547)    พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบ

จริยธรรมของสังคมไทย เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติ

ของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคม ไดอยาง

กลมกลืน ภายใตสถานการณท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติไดอยาง

ถูกตองการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาท่ีของทุกองคกร ท่ีจะตองให

ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี เปนท่ีตองการ

ของสังคม และประชาชนท่ัวไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนท่ีขาดคุณธรรม

ก็เหมือนกับตนไมท่ีขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีขาดความสมดุลเชนปจจุบันได บาน 

วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ใหความรูท่ีถูกตอง 

สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคม   ตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับเด็กและ

เยาวชนอยูทุกขณะดวย ท่ีสําคัญคือ สถาบันครอบครวั พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกใหมากเปนพิเศษ 

สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคท่ีถูกตอง และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูก 

  

 

 



      3.วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

3.2 เพ่ือใหความรูแกเด็กนักเรียน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการสรางสุข 

ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 ปลูกจิตสํานึก เด็กนักเรียน ใหทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สรางพลัง 

ในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  
     4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1  นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  โรงเรียนบานดานชาง,โรงเรียนบานขามเตี้ย   

4.2  นักเรียนประถมศึกษาปท่ี  5-6  ท้ัง 6 แหง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

- สถานปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควรเหมาะสม 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 3  แนวทางคือ 

6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร   

โดยวัฒนธรรมอําเภอบัวใหญ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยางและคณะครูโรงเรียนท้ัง 6 แหง  ท่ีไดรับ

มอบหมาย  

 6.2  การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะนอกสถานท่ี เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง หนองบึง 

ถนนสาธารณะ  เพ่ือสงเสริมใหรูรัก สามัคคี  เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการเสริมสรางสังคม

แหงความดีมีคุณธรรม   

6.3  การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยาย การบําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสราง

หลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

40,000.-(สีห่ม่ืนบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 

- สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- โรงเรียนท้ัง 6 แหง 

 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 เด็กนักเรียน  ไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ 

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

10.2 เด็กนักเรียน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ 

สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10.3 เด็กนักเรียน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สราง 

พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่  1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

 ลําดับท่ี  6 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมอนุรักษ  ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว  

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความเจริญรุงเรืองไดนั้น นอกจากจะใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวย 

พัฒนาและทํานุบํารุงรักษาแลวทุกภาคสวนจะตองรวมกันพัฒนาไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงภูมิ

ทัศนใหสวยงาม นาอยู มีความปลอดภัย ซ่ึงการปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนนอกจากความสะดวกสบาย

ของผูสัญจร ไป-มา แลว ความปลอดภัยบนทองถนนก็ถือวาสําคัญยิ่ง ซ่ึงโดยท่ัวไปการรณรงคเพ่ือลดอุบัติเหตุ

ทางถนนทุกครั้ง ไมวาจะในชวงเทศกาลหรือในยามปกติ ตนไมริมถนนมักจะถูกมองขามหรือไมก็ไมให

ความสําคัญมากนัก ทวาจากขอมูลขอเท็จจริง ตนไมริมถนน แมจะไมใชองคประกอบหลักในการเกิดอุบัติเหตุ แต

มักจะเปนหนึ่งในองคประกอบท่ีเพ่ิมจํานวนและความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต การปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในหมูบาน ตําบล เพ่ือเพ่ิมความนาอยู นาดู และสวยงามแลว  จุดประสงคอีกอยางหนึ่งคือการรักษสามัคคี 

ความรวมมือ การแสดงความคิดเห็นของชุมชนท่ีชวยกันปรับปรุง ดวยองคประกอบทางดานสิ่งแวดลอมของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีพ้ืนท่ีสาธารณะจํานวนมาก หากใชกําลังคนในการปรับปรุงคงตองใช

ระยะเวลาเปนอยางมากในการดําเนินการ  ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดเล็งเห็นความสําคัญในทุก

ภาคสวนโดยเฉพาะการมีสวนรวมในภาคประชาชน  จึงไดใหประชาชนในชุมชนไดเขารวมโครงการสงเสริมการ

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  

   องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน

และในเขตสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแล 

รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเองเกิดการมีสวนรวม ความสามัคคี ชุมชนเขมแข็ง ตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะรวมกันของชุมชน   
3.2 เพ่ือเสริมสรางความรักษ ความสามัคคีในหมูคณะ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  

 3.3  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชน มิใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง หากแตเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองชวยกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ผูนําทองท่ี   

ผูนําทองถ่ิน และประชาชน หมู 1 – 12 

 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

- หมู 1 – 12  

- เขตสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

6.2  แตงตั้งคณะทํางาน   

6.3  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน 

6.4 ดําเนินการตามโครงการ 

           6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 

       6.6 รายงานผลการดําเนินโครงการใหผูบริหารทราบ 

7 ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8 งบประมาณดําเนินการ 

100,000.-(หนึ่งแสนบาท) 

9 ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กํานัน/ผูใหญบาน หมู 1 - 12 

10 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชน เจาหนาท่ีมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะรวมกัน        

10.2 เกิดความรักษ ความสามัคคีในหมูคณะ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน    

10.3 ประชาชนมีความรูความเขาใจความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน มิใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง หากแตเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตอง

ชวยกัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่  2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   
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1.  ช่ือโครงการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ปลูกฝง

อุดมการณเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ

เจาอยูหัว นั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี

และพลังของแผนดินข้ึน เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนท่ัวไปขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ ราชสดุดี แดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ในทุกปนั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงไดจัด

โครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ตอไป 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
3.2  เพ่ือถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และซ่ือสัตยสุจริตตอ 

หนาท่ีและตอสังคม  

3.3 เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม การ

ทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีไดประกาศใช 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา   

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

    เขารวมกิจกรรมในงานสําคัญตาง ๆ   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

 



8.  งบประมาณดําเนินการ 

20,000.-(สองหม่ืนบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

      10.2 ผูบริหารไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และ 

ซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ีและตอสังคม 

10.3 เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม  

การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีไดประกาศใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลกัคุณธรรม  ทั้งในเร่ืองการ

บรรจุแตงตั้งโยกยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
 

ลําดับท่ี  8 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม  เปนการ

ลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ท่ีใช

หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่งมอบหมาย

ของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

หัวหนาสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต. 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชมุผูบริหาร ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต.   

 3.  ออกคําสั่งมอบหมาย 

 4.  ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 



8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
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1.  ช่ือโครงการ : โครงการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการ

ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของอปท.  ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับการ

ถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  โดย

กําหนดเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในการ

ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 

  เนื่องจากปญหาท่ีไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของ

หนวยงานราชการจะมีหลายข้ันตอน  ซ่ึงผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนท่ีไหน อยางไร  ตองใชเสียเวลาในการ

ดําเนินการมากนอยเพียงใด  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดเล็งเห็นปญหา จึงไดมีกิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกใหบริการ  

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต. 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมาย 

 2. ประชมุผูบริหาร ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต.   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 



9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  10 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   การบริหารงานสวนทองถ่ินกอกําเนิดข้ึนก็ดวยจุดมุงหมายท่ีตองการใหผูคนในทองถ่ินไดมี

โอกาสดูแลจัดการความตองการพ้ืนฐานตาง ๆ ของประชาชนในทองถ่ินของตน  ดวยคนในพ้ืนท่ียอมทราบปญหา

ความตองการของตนและผูคนในพ้ืนท่ีท่ีตนพักพิงอยูเปนประจําไดดีกวา  ดังนั้น  ในการดูและจัดการงานของ

องคกรเพ่ือท่ีจะบรรลุสูเปาหมายดังกลาว  จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจัดการองคกรตองศึกษาและเรียนรูปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากข้ันตอนและกระบวนการทํางาน  ความรู ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีผูลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชประกอบการทํางานวาแทจริงแลวเปนอยางไรมี

ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานหรือไม  ซ่ึงการศึกษาเรียนรูในสิ่งเหลานี้  

การศึกษาจากขอมูลท่ีพบเห็นอยูในองคกรไดกระทําลงไป  คงไมมีผูใดจะชี้ภาพใหเห็นไดดีเทาท่ีตองรับผลการ

กระทําจากสิ่งท่ีองคกร  และเจาหนาท่ีในองคกรไดปฎิบัติลงไปซ่ึงก็คือ  ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเขามารับบริการจาก

องคกรนั้นเอง 

  จากภาพสะทอนดังกลาวขางตนถือไดวา  เปนสิ่งท่ีนายินดีเปนอยางยิ่ง  ตองมีการรักษา

คุณภาพใหคงอยูเพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดใหได  เม่ือใดท่ีกาวถึงระดับสูงแลวสิ่งนี้จะเปนตัวชี้วัด

ใหเห็นวา  การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถ่ินตลอดจนเจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ไดบรรลุสูจุดหมายของ

การปฏิบัติงาน  ในดานการใหบริการแกประชาชนในทองท่ีอันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนแลว  เม่ือเปน

เชนนั้น  คณะผูบริหารตลอดจนเจาหนาท่ีขององคกรยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนในทองถ่ินในการท่ีจะ

มอบหมายใหเปนผูดูแลจัดการทองถ่ินของตนตอไปเปนระยะเวลาอีกยาวนาน 

  ดังนั้นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ นั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินโครงการเพ่ือ

นําผลท่ีไดรับ  นํามาซ่ึงการแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบตอความ

ตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากท่ีสุด องคการบริหารสวนตําบลหวยยางได

เล็งเห็นความสําคัญ จึงไดมีโครงการสํารวจความพึงพอใจแกประชาชนโดยหนวยงานท่ีใหบริการรับสํารวจ

สอบถามประมวลผลซ่ึงไดรับการรับรองจากกรมสงเสริมฯ  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริง ถูกตองและแมนยํา ในการ

นําขอมูลมาใชตอไป  

 

 

 

 

 

 



3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาแกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
3.2  เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากท่ีสุด  

3.3  เพ่ือใหการบริหารจัดการดานบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิผลในการ 

 ทํางานเกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

3.4  เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการปฎิบัติงานของเจาหนาท่ีในการใหบริการ  กระตุนการทํางาน

เพ่ือใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทํางานในดานบริการสาธารณะ 

 4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 

 2. ประชุมผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง 

 3. จางเหมาหนวยงานท่ีรับสํารวจ 

 4. สํารวจ ประมวลผล 

 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 

 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

30,000.- (สามหม่ืนบาท) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 เกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

    10.2 คะแนนท่ีไดรับในแตละดานอยูในเกณฑท่ีดี ยอมรับได 

      10.3 การใหบริการดานบริการสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง  

เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. อยูในเกณฑระดับดี  

 

 

 



ลําดับท่ี  11 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการมาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการ

ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของอปท.  ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับการ

ถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  โดย

กําหนดเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในการ

ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 

  เนื่องจากปญหาท่ีไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของ

หนวยงานราชการจะมีหลายข้ันตอน  ซ่ึงผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนท่ีไหน อยางไร  ตองใชเสียเวลาในการ

ดําเนินการมากนอยเพียงใด  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดเล็งเห็นปญหา จึงไดมีโครงการมาตรการ 

“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกใหบริการ ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการจัดการดานการบริการสาธารณะ  
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ  

3.3  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายงาน 

 2. ประชมุผูบริหาร ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   

 3. วางนโยบายในการใหบรกิารสาธารณะอยางชัดเจน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดานบริการดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการดานบริการสาธารณะ 

 10.3 การใหบริการสาธารณะมีความชัดเจน ลดระยะเวลาข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมได  
เกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูใชบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

ลําดับท่ี  12 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอน

และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึง

ไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและข้ันตอนอยางชัดเจน โดยมี

การแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ  มีแผนภูมิและรายละเอียด

ผูใหบริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอยูใน

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.3  เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.5  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 



6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 

 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนากยกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดดงค

การบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

 4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน ปญหา

และอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 

 6. ประชุมเพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

10,000.-(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ,กองการเกษตร,กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
     10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมากยิ่งข้ึน 

 



ลําดับท่ี  13 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จัดใหมีความปลอดภัยในอาคาร

สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาใช

บริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลด

ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงไดจัดทําโครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลา

พักเท่ียงและนอกเวลาราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือก

ปฏิบัติ ตลอดจนจัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดกรอบแนว

ทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.2  เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

3.3  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.4  เพ่ือใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     6.1. แตงตั้งผูอยูเวรยาม  ผูตรวจเวรยามในวันหยุด  และมอบหมายใหเจาหนาท่ีใหบริการ

ประชาชนชวงพักเท่ียง ประจําเดือน 

 6.2. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 

 6.4. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  



7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

10,000.-(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน 

การใหบริการของเจาหนาท่ี 

  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
     10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  15 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม  เปนการ

ลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ  เปนไป

ดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง  ท่ีทํางาน

ใกลชิดประชาชนและไดใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงไดจัดทํา

มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการกอใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดานตาง ๆ ตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการ  

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

3.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมากยิ่งข้ึน 

3.5  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาท่ี/พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต. เจาหนาท่ี/พนักงานจาง  

 3. ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

     5. ประชุมรับทราบ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดท่ีบกพรองเพ่ือพัฒนาใหดีข้ึน 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564 



8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

        10.4  เกิดความพึงพอใจในระดับดี  ในการบริการของเจาหนาท่ี/พนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  16 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการพอ-แม ดีเดน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    

   วันแมแหงชาติ ซ่ึงตรงกับวันท่ี ๑๒ เดือน สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพขององค

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ดังนั้นในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกป ทางหนวยงานราชการ เอกชน

ประชาชนทุกหมูเหลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง (ศูนยบานหวยยาง และศูนยบาน

คอเมืองแสน) จึงรวมในกันจัดทําโครงการวันระลึกถึงพระคุณแม เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณ

ของแม และไดรูถึงความยากลําบากของแมวาการเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเปนคนดีในสังคม นั้น แมตองเอาใจใสดวย

ความรักความหวงใย ตองเสียสละเพ่ือลูกอยางไร เปนการกระตุน ปลูกฝงการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเสริม

พัฒนาการดานตาง ๆ เชน ดานจิตใจ เด็กนักเรียนไดเรียนรู ระลึกถึงพระคุณของแม การปฏิบัติตนตอแมในสิ่งท่ีดี

งาม เปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณบิดามารดาอยางไร การปฏิบัติตนตามท่ีแมสอนสั่ง ดานอารมณ เด็ก

นักเรียนไดเรียนรูถึงความพึงพอใจ อยางถูกตองสมเหตุสมผล ดานสังคม เด็กนักเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกัน

อยางมีความสุข ดานรางกาย เด็กนักเรียน ไดเรียนรูการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

พัฒนาการของเด็กนักเรียนสามารถสะสมเปนทักษะพ้ืนฐานแลวนําไปผสมผสานกับความรูใหม ๆ จากการเรียนรู

ผานประสบการณจริง  

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดูแลดาน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูของการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการท่ีสมวัย จึงได

จัดทําวันระลึกถึงพระคุณแมเนื่องในวันแมแหงชาติ  เพ่ือประกาศเกียรติคุณของคุณพอ-คุณแม ดีเดนในดานตาง ๆ ท่ี

ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมท่ีทุมเทอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ-แม  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤตปิฏิบัติตนท่ีดีตอพอ-แม  
3.4 เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดแสดงออกอยางถูกตอง  
3.5 เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีของบุคคลอ่ืนในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ผูปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประมาณ  70  คน 

4.2 เด็กนักเรียน ประมาณ  70  คน 

4.3 คณะครู ผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงาน แขกผูทรงเกียรติท่ีไดรับเชิญ  จํานวน  33  คน 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อาคารเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย,บานดงบัง 

 



6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  
6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกหนังสือเชิญผูปกครองเขารวมโครงการวันแมแหงชาติ  
6.4 จัดเตรียมสถานท่ี  
6.5 ดําเนินการตามโครงการท่ีวางแผนไว  
6.6 ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบเขียนโครงการ     

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

5,000.- (หาพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

9.1 กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

9.2 คณะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ยและบานดงบัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมท่ีทุมเทอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม 

  10.2 เปนตัวอยางท่ีดีของบุคคลอ่ืนในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป 

  10.3 เด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ-แม 

  10.4 เด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤตปิฏิบัติตนท่ีดีตอพอ-แม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  17 

1.  ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
       

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีนโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิด 

ชูเกียรติบุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ   เพ่ือใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตําบลและเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี สําหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรีหวย

ยาง) เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองคความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ี

ประจักษ และแบบอยางท่ีดีใหแกตําบล  ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือ

ในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติ   

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ท่ีไดรับ

คัดเลือกจากคณะกรรมการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
3.4 เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ หมู 1- 12 

4.2 บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอ่ืนท่ีอยูในเขตตําบลหวยยาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  
6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ  

6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน  

ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซดอบต.หวยยาง จดหมายขาว      
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 



8.  งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

  10.2 ทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

  10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  10.4 ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  18 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
       

ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือ 

 การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน  ความเจริญ

ทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมีคานิยม ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญ

ดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สงัคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม ดวยเหตุนี้จึงมีการกลาวถึงคําวา "จิตสาธารณะ" มากข้ึนเพ่ือประโยชนท่ีจะเปน

แนวคิดตอตนเอง อันจะสรางประโยชน กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มี

นโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดานผูมี

จิตสาธารณะ   เพ่ือคัดเลือกผูมีจิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทํา

ประโยชนเพ่ือสังคม และรวมมือในการพัฒนาตําบล  เปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี 

สําหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรหีวยยาง) เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการเปนผูท่ีเสียสละท้ังกําลังกาย 

กําลังทุนทรัพยและกําลังสมอง โดยไมหวังสิ่งตอบแทนในการพัฒนาตําบลหวยยาง มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ 

และแบบอยางท่ีดีใหแกตําบล  ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการ

ดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติอยางภาคภูมิ  

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการ

ชุมชน ทําประโยชนเพ่ือสังคม เพ่ือประกาศเกียรติคุณผูมีจิตสาธารณะ ท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีจิตสาธารณะ 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเอาเปนแบบอยางในการประพฤติปฎิบัติ  
3.3 เพ่ือสงเสริมประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง 
3.4 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการเปนผูมีจิตสาธารณะ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน  หมู 1 - 12 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 

 



6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  
6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
6.3 ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก  
6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับและมีผลงานเปนท่ีประจักษ  

6.5 ประกาศผลและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอ่ืน หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับหมูบาน  

ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซดอบต.หวยยาง จดหมายขาว      
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 

9. ผูรับผิดชอบ 

9.1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

9.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.3 คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคคลผูมีจิตสาธารณะ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

  10.2 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ิมข้ึน  

  10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  10.4 ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

ลําดับท่ี  19 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ท่ี มท 0892.4/

ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2548  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2  การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. ขอ 2.6  อปท.

ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพ่ือใหเปนไปตามขอแนะนํา

และมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  

ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยหลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. 

3.3  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 และ เปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน   

3.4  เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.5  เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.  ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ 

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  20 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรม “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ท่ี มท 0892.4/

ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2548  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2  การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท.    ขอ 2.6  

อปท. ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพ่ือใหเปนไปตาม

ขอแนะนําและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง

พนักงานสวนตําบลกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการ

ดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. 

3.3  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการ

ทํางานท่ีชัดเจน   

3.4  เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.5  เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต.  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต.  หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.  ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

 



7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

 10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ 

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน    

  10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  21 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ในยุคปจจุบันนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรนั้นเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลาชา

นานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองไดหลายมุมมองไมวาจะเปนในแงสังคมท่ีมีวัฒนธรรมอัน

ดีงาม สังคมของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภกัน เปนตน  แตถามองอีกมุมหนึ่งแลวสังคมไทยก็มีอีกหลาย

ปญหา ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโสเภณี เปนตน แตมีปญหาหนึ่งท่ีคนไทยอาจจะ

ลืมนึกถึง หรือ ไมใหความสําคัญตอปญหานี้มากเทาท่ีควร นั้นก็คือ ปญหาการคอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ “พยาธิ

ของระบบราชการ”  สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน 

ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts of interest) การทุจริตโดย

นโยบาย    (corruption by public policy) เปนตน  สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการคอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลาย

สาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts of 

interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เปนตน 

  การท่ีจะแกไขปญหาคอรัปชั่นไดตองใชหลาย วิธีการเขาชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม โดยมี

ทฤษฎีหลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” กลาวคือ รัฐท่ีอยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย หรือ ใช

กฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” กลาวคือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกร ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  โดยปจจุบัน ในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน หรือหลายๆองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและเอกชน ในการ

ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน  สวนในการตรวจสอบการทํางานของรัฐ

โดยภาคเอกชนนั้น เชน องคกรเอกชนอิสระ (NGO) กลุมนักศึกษา กลุมมวลชนตางๆ เปนตน  ดังนั้น ไมวาภาครัฐ

และเอกชน จึงควรสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย โดยไมวาจะเปน จาก  “การ

ปลกูฝงเยาวชน” ใหมีแนวความคิดท่ีรังเกียจ และตอตานการคอรัปชั่น “สรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต”ใหแก

สังคม เหลานี้เองท่ีจะเปนเสนทางท่ีจะนําไปสูการลดลงของปญหาดังกลาว และอาจทําใหปญหาดังกลาวหมดไปจาก

สังคม 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดเล็งเห็นปญหาการแกไขและการปราบปรามการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร  สรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การ

คอรัปชั่นไปจากสังคมไทย ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร  สรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตใหแกสังคม 
3.2  เพ่ือสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 



3.3 เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  หวย

ยางยิ่งข้ึน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชมุผูบริหาร ปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ  

 3.  อํานวยความสะดวกแกหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง  มีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร   

 10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 

 10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ 

10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปลี่ยนไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  

หวยยางยิ่งข้ึน 

10.5  
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1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนด

นโยบาย ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน

ตางจังหวัด ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน

ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอน

ในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 

ใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ให

มีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

  (3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  (4)  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  (5) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี

ใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาท่ี  ตําแหนง นิติกร 



5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

นางสาวกานตรวี อุดมไชย  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง   

 10.2  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย   

 10.3  ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  หวย

ยางยิ่งข้ึน 
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1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนด

นโยบาย ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน

ตางจังหวัด ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน

ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอน

ในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางจึงไดจัดทํามาตรการนี้ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ี/พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ปฏิบัติหนาที่ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรร

มาภิบาล   

  (3) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี

ใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน หมู 1 – 12 และประชาชนท่ัวไป 

 

 

 



5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

นางสาวกานตรวี อุดมไชย  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                10.1 ผูบริหาร เจาหนาท่ี/พนักงานจาง  มีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร   

 10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย 

 10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน (Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  หวย

ยางยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่  3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 การใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกข้ันตอน 

  

ลําดับท่ี  24 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางและศูนยขอมูล

ขาวสารระดับอําเภอ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง

การเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึนสมควร

กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัด

เฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน 

ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี 

เพ่ือท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียว ของกับ

ขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง 

  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของ

รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยยาง  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและ

ขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 



แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชน หมู 1 – 12  

4.2 บุคคลท่ัวไป 

4.3 หนวยงานราชการอ่ืน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  3. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  4. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

50,000.-(หาหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 

 



ลําดับท่ี  25 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

หวยยาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู

ได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารท่ีจัดให

ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด

ทอนหรือทําโดยประกาศอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไม

ก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ

ราชการท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได ในกรณีท่ี

สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได 

ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปน

อยางอ่ืน คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ

การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  

  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของ

รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทํากิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง”  เพ่ือบริการประชาชนและหนวยงานราชการอ่ืน  เปนประโยชนตอ

การเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปดเผยเปนหลัก 

3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาท่ี/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  3. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  4. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  26 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรฐั รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของ

รัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ" 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด 

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดู

ได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารท่ีจัดให

ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด

ทอนหรือทําโดยประกาศอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเก่ียวของหรือไม

ก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของ

ราชการท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได ในกรณีท่ี

สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได 

ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปน

อยางอ่ืน คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศ

คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ

การจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  
 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทํากิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”  เพ่ืออบรมใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ีของตนเอง   

 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ืออบรมเจาหนาท่ีและประชาชนท่ีสนใจมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ.2540 

3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง 

3.3 เพ่ือใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ีของตนเอง   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เจาหนาท่ี/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

4.2 ประชาชนท่ีสนใจ หมู 1 – 12 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม 

  2. แตงตั้งคณะทํางาน 

  3. หนังสือเชิญประชุม 

  4. จัดประชุมและบรรยาย (พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ,สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐ, สิทธิ

ของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

  5. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑. ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ 

ราชการ 

  ๒. ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง

ถูกตอง 

   ๓. ผูเขารับการฝกอบรมจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของตนอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  27 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพ 

เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ขาว ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ

ประสบการณ อยูในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป เชน ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ หรือกลิ่น ท่ีถูก

นํามาผานกระบวนการประมวลผล ดวยวิธีการท่ี เรียก วา กรรมวิธีจัดการขอมูล (Data Manipulation) และผลท่ี

ไดอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทตาง เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ แผนท่ี แผนใส ฯลฯ  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญของ 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ

หลากหลาย” ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  

ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 
3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เจาหนาท่ี/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

4.2 ประชาชน หมู 1 – 12  

4.3 บุคคลท่ัวไป 

4.4 หนวยงานราชการอ่ืน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 

 

 

 



6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  3. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  4. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  28 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวย

ยาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ภารกิจสวนหนึ่งของ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 โดยเปนกระบวนการ ท่ีสงเสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน 
รวมท้ังเปนกลไก ท่ีสําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท่ีนํา ไปสูการบริหาร 
ราชการแผนดินท่ีมีความโปรงใส การเปดเผยและการตรวจสอบไดในดานขอมูลขาวสารนั้นเปนกระบวนการหนึ่ง 
ท่ีจะนําไปสูการสรางความโปรงใสของหนวยงาน ดังนั้น ในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงาน
ภาครัฐจะตองมีกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี ชัดเจนและมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการดําเนินการ
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีเนนการเปดเผยขอมูลขาวสารและ
การแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือให
ประชาชนเขาตรวจดูนั้น หนวยงาน ของรัฐจําเปนตองจัดระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย 
เพ่ือใหประชาชนไดรับรู รับทราบขอมูลมากท่ีสุด การจัดระบบและการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น สามารถ
ดําเนินการได ตามศักยภาพของหนวยงาน เชน การจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศ การประกาศขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออ่ืน ๆ เชน ทางวิทยุ
ชุมชน เว็บไซตของหนวยงาน หอกระจายขาว  เสียงตามสาย  แผนพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เปนตน ซ่ึง
เปนการ จัดระบบและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายและการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนได 
เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเขาถึงไดมากท่ีสุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จงึไดจัดทํามาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง”  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปน

ประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันและ

เขาถึงไดงาย 

3.วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือปองกันการเรื่องรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540  
2) เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก  

ท่ีเก่ียวของ  
3) เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
4) เพ่ือเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 

 

 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาท่ี/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
2. จัดทําระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ  
3. จัดทําการจัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน  
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
5. มีการทบทวนผลสําเร็จของการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด  การเขาถึงขอมูลขาวสารมีหลากหลาย 

ชองทางและเขาถึงงาย 

   10.2 ระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ มีแผนภาพ 

แสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงานผูใชบริการเขาใจงายและมีความพึงพอใจการใชขอมูลอยางสูงสุด 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได 

 

 



ลําดับท่ี  29 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธและจัดตั้งศูนย ICT  ประจําตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ICT ยอมาจาก Information and Communication Technology แปลวา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการสื่อสาร นับตั้งแตการสราง 
การนํามาวิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสงขอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชงานใหม  วัตถุประสงคหลัก
ของการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน คือการสรางโอกาสรวมกับชุมชนผานเครื่องมือ ICT โดยใชสถานท่ีใดๆ 
ก็ไดท่ีเปนศูนยรวม หรือท่ีเปนศูนยกลางของชุมชน และตั้งชื่อวา “ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน” เพ่ือใหชุมชนใช
เปนแหลงศึกษา คนควาหาความรู และเรียนรูตามอัธยาศัย ท่ีใหบริการประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย 
ตลอดจนใชเปนแหลงสนับสนุนอาชีพ สรางชองทางในการประชาสัมพันธสินคา สถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน ท้ังนี้
เพ่ือเปดโอกาสในการสรางรายได และขยายการใหบริการภาครัฐไปสูสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
  “ในการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนั้น ทุกหนวยงานตองรวมมือกันอยาง
จริงจัง โดยองคกรทองถิ่นจะเปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการกระจายการพัฒนาใหท่ัวถึง เพ่ือใหมีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ในการบริหารจัดการองคการทองถ่ินของตนเองและใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเก็บขอมูลในทองถ่ิน เชน ขอมูลประชาชน เกษตร และ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงหนวยงานทองถ่ินเปนกําลังสําคัญ ในการรวมกันเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศ การเปดเผย
ขอมูลทองถ่ิน จะทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได 
รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหารจัดการรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความโปรงใส และลดปญหาคอรรัปชั่นของประเทศได
อีกดวย” นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กลาวในการ เปน
ประธานเปดงานสัมมนาโครงการ “Thailand Local Government Summit 2015” และปาฐกถาพิเศษใน
หัวขอ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลก ประเทศไทยจะกาวเดินอยางไร อยางมีเสถียรภาพ” 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จงึไดจัดทําโครงการสื่อประชาสัมพันธและจัดตั้งศูนย 
ICT  ประจําตําบล  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปจจุบันและเขาถึงไดงาย 
 

3.วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหชุมชนใชเปนแหลงศึกษา คนควาหาความรู และเรียนรูตามอัธยาศัย ท่ีใหบริการ 

ประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  
2) เพ่ือใชเปนแหลงสนับสนุนอาชีพ สรางชองทางในการประชาสัมพันธสินคา สถานท่ี 

ทองเท่ียวในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสในการสรางรายได และขยายการใหบริการภาครัฐไปสูสวนทองถ่ินอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

3) เพ่ือใหมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ในการบริหารจัดการองคกรทองถ่ินของตนเองและ 
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) เพ่ือใหประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหาร 

จัดการรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความโปรงใส และลดปญหาคอรรัปชั่นของประเทศได 

 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาท่ี/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนย ICT ประจําตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. จัดตั้งศูนย ICT ระดับตําบล 
2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลระบบสารสนเทศขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
3. ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลขาวสารในระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
4. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

220,000.- (สองแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

กองการเกษตร 

กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ชุมชนมีแหลงศึกษา คนควาหาความรู และเรียนรูตามอัธยาศัย ท่ีใหบริการ 
ประชาชนทุกอาชีพ และทุกเพศวัย  

10.2 มีชองทางในการสนับสนุนอาชีพ สรางชองทางในการประชาสัมพันธสินคา สถานท่ี 
ทองเท่ียวในชุมชน ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสในการสรางรายได และขยายการใหบริการภาครัฐไปสูสวนทองถ่ินอยาง
ท่ัวถึงและเทาเทียม 

10.3 มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ในการบริหารจัดการองคกรทองถ่ินของตนเองและ 
ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

10.4 ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนตอยอดได รวมท้ังจะชวยใหเกิดการบริหาร 

จัดการรัฐบาลทองถ่ินท่ีมีความโปรงใส และลดปญหาคอรรัปชั่นขององคกรทองถ่ิน 

 

 

 

 



3.2 การรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลําดับท่ี  30 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมี 

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานจากสวนกลาง  เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ

และแกปญหาของประชาชนไดอยางท่ัวถึง   การพัฒนาทองถ่ินนั้นยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น

ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไมวาจะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน

และรวมพัฒนาทองถ่ินของตน  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดเวทีประชาคมข้ึน  เพ่ือรับทราบ

ปญหา ความตองการของประชาชน และใหประชาชนไดรวมคิด รวมทํา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา และ

ความตองการของชุมชนเพ่ีอจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล ให

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และความเจริญของทองถ่ินยิ่งข้ึนตอไป 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของการรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหา ความตองการของประชาชน
จึงไดจัดทําโครงการประชาคมแผนชุมชน เพ่ีอจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา นํามาจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และความเจริญของทองถ่ิน 
 

3.วัตถุประสงค 
 

  3.๑ เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 

  3.๒ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  3.๓ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

  3.๔ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

  3.๕ เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของอบต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธงานของ

อบต. 

            3.๖  สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.๗ เพ่ืออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดาน 

กฎหมายเบื้องตน  รับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชน หมู 1 – 12 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

๑.  ประชาคมหมูบาน(เวทีประชาชน) หมูท่ี ๑ – ๑2 ตําบลหวยยาง (ตามแผนปฏิบัติการ) 

           ๒.  ประชาคมตําบล  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางแผนปฏิบัติการ 



  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   

            ๖.๓ ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  

  ๖.4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน กุมภาพันธ  ถึง  พฤษภาคม  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000.-(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

งานสวัสดิการสังคม  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๙.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 

  ๙.๒ ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

อยางแทจริง 

  ๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

๙.๔ ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีหลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 

       ๙.๕  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางและ

บทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอการพัฒนาตําบลของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  31 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”  
ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนท่ีสามารถกระทําไดในกรณีท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาท่ีของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ
ในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว 

รองทุกของคการบริหารสวนตําบลหวยยางเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วใน

การใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ

ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  (๒) เพ่ือสงเสริมขาราชการและเจาหนาท่ีศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ ให

มีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

  (3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  (4)  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  (5) เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี

ใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาท่ี  ตําแหนง นิติกร 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  



7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

นางสาวกานตรวี  อุดมไชย  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง   

 10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนท่ีเดือดรอน มีปญหา  

 10.3  ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง

เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  หวย

ยางยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



ลําดับท่ี  32 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ราชการสวนทองถ่ิน (รวมท้ัง อบต.) สามารถดําเนินการควบคุมปญหาดาน สาธารณสุข

สิ่งแวดลอม ท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไมวา

จะเปนการควบคุมเรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความสะอาด ในท่ี หรือทางสาธารณะ สถาน

สาธารณะ การรักษาความสะอาดของแมน้ําลําคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานสาธารณะ การรักษา

ความสะอาดของแมน้ําลําคลอง การควบคุมดูแลกิจการตลาด สถานท่ีจําหนายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

รวมท้ังกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังท่ีเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีโรคติดตอท่ีตองแจงความ หรือโรคติดตออันตราย เกิดข้ึนในเขตทองท่ี ก็มี

มาตรการในการควบคุม และการจัดการ เพ่ือการปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ ในพ้ืนท่ีนั้นได

แมวาราชการสวนทองถ่ิน (รวมท้ัง อบต.) จะมีอํานาจดําเนินการ และควบคุมเรื่องตางๆ ขางตนแลว ซ่ึงนับวา 

เปนมาตรการการปองกัน และควบคุมเบื้องตน เพ่ือมิใหเกิดปญหาตอประชาชน ในชุมชนทองถ่ินนั้น แตโดย

ขอเท็จจริง ราชการสวนทองถ่ิน (อบต.) ก็ไมอาจดําเนินการใหครอบคลุมไดทุกเรื่อง ในพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงไดกําหนดใหราชการสวนทองถ่ิน มีอํานาจดําเนินการ ในกรณีท่ีเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญแกประชาชน ซ่ึงหมายถึง "การกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของ

คนขางเคียง" ท้ังนี้ ตองเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตาม

หลักการเหตุรําคาญ จึงมิใชเรื่องท่ีคอขาดบาดตาย แตเปนเรื่องท่ีกระทบตอการดํารงชีวิตโดยปกติสุข กอรปกับ

สังคมไทย มีลักษณะท่ีถอยทีถอยอาศัย ท่ีไมชอบฟองรอง หรือเปนความกัน จึงมักไมมีการรองเรียน แมวาจะเกิด

เหตุรําคาญแลว เวนแตเปนกรณีท่ีเหลืออดเหลือทนเสียแลว หรือไมเชนนั้นก็เปนกรณีท่ีโกรธกัน ก็จะรองเรียนกัน

ทุกเรื่อง นี่คือ ความไมพอดีของสังคมไทย 
 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดมีมาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดาน 

การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 ตามหลักการเหตุรําคาญซ่ึงหมายถึง "การกระทําใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสื่อม หรืออาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพของคนขางเคียง" ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือการรักษาความสงบสุขของชุมชน  
2. เพ่ือใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  

  3.  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 



  4.  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนหมู 1 - 12 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

นางสาวกานตรวี อุดมไชย  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดรับการแกไขและ 

ไกลเกลี่ยลดลง   

 10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนท่ีเดือดรอน มีปญหา  

 10.3  ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

      10.4  ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุขท่ีพึงปรารถนา ชุมชนเขมแข็ง  

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  33 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”  

ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนท่ีสามารถกระทําไดในกรณีท่ีไมไดรับ

ความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาท่ีของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ

ในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดมีกิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ 

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางเพ่ือใหการบริการในการรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือ

ในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

รวมถึงคําแนะนํา  แนวทางการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป     
 

3.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบตามเวลา 
ท่ีกําหนด  

2. เพ่ือใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
  3.  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบรวมถึงคําแนะนํา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  4.  เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 



4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

นางสาวกานตรวี อุดมไชย  ตําแหนง  นิติกรชํานาญการ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ปญหาเหตุ ผูรองเรียน/รองทุกข ลดลงและไดรับการแกไข 

 10.2  มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนท่ีเดือดรอน มีปญหา  

 10.3  ประชาชนมีท่ีพ่ึงพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

      10.4  ประชาชนไดรับการบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับท่ี  37 

1. ช่ือโครงการ : มาตราการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลฯ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา  

บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน โดย 

กําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการ 

กําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบคุคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของ 

ตนเองโดยเฉพาะ1นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนด 

หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของ 

ทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมายผลผลิต ผลลัพธ  งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม  ท่ีจะดําเนินการในปแรก

ของแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคม ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปให

สมบูรณตอไป  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลฯ  จัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปและ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสีป่ ในการพัฒนาตําบลตอไป 

3.วัตถุประสงค 
 

  3.๑ เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 

  3.๒ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  3.๓ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

  3.๔ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

  3.5 สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.6 เพ่ืออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดาน 

กฎหมายเบื้องตน  รับฟงปญหาและขอรองเรียนตาง 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชน หมู 1 – 12 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ 

  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   

            ๖.๓ ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  

  ๖.4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๙.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 

  ๙.๒ ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

อยางแทจริง 

  ๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

๙.๔ ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีหลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 

       ๙.๕  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางและ 

บทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอการพัฒนาตําบลของตน 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  38 

1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมี 

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานจากสวนกลาง  เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ

และแกปญหาของประชาชนไดอยางท่ัวถึง   การพัฒนาทองถ่ินนั้นยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไมวาจะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน

และรวมพัฒนาทองถ่ินของตน  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดเวทีประชาคมข้ึน  เพ่ือรับทราบ

ปญหา ความตองการของประชาชน และใหประชาชนไดรวมคิด รวมทํา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา และ

ความตองการของชุมชนเพ่ีอจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล ให

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และความเจริญของทองถ่ินยิ่งข้ึนตอไป 

3.วัตถุประสงค 
 

 3.๑ เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 
 3.๒ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 3.๓ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

 3.๔ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

 3.๕ เพ่ือสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของอบต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธงานของ อบต. 

          3.๖  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.๗ เพ่ืออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดานกฎหมาย 

เบื้องตนรับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชน หมู 1 – 12 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมคณะทํางาน เพ่ือวางแผนปฏิบัติการ 

  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   

            ๖.๓  ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  

  ๖.๔ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  ๖.๕ ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 



8. งบประมาณดําเนินการ 

๓๐,๐๐๐ บาท(สามหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 

  10.๒ ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

อยางแทจริง 

  10.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

10.๔ ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีหลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 

       10.๕  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

และบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอการพัฒนาตําบลของตน 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  39 

1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

 แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน จากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัด 

ทําแผนข้ึนมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถ่ินของตนเอง ใหเปนไปตามความตองการและสามารถ

แกไขปญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการ

พัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ

ปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี 

มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๒๒๔ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 

๐๘๙๑.๔/ว๔๕๓ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ รัฐบาลกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน การบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ในการสงเสริมสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรอํานวยการบูรณาการทุก

ภาคสวน สงเสริมสนับสนุนกระบวนการ มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับตาง 

ๆ ในพ้ืนท่ี  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  จัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  แลว
นําไปปรับปรุงแผนพัฒนาตําบลตอไป 
 

3.วัตถุประสงค 
 

  3.๑ เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

  3.๒ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  3.๓ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับปญหาความเดือดรอนและเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

  3.๔ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

  3.5 สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชน หมู 1 – 12 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนฯ 

  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

            ๖.๓ ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  

  ๖.4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 



  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000.-(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  11.๒ ไดรับขอมูลเพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไหสอดคลองกับความตองการของ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

  10.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

10.4 ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีหลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิดการพัฒนาตอไป 

       10.๕  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

และบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอการพัฒนาตําบลของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  40 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติ 

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม  ตลอดจนเปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได  

โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการท่ีจะนําผล

ท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการซ่ึงจะบงชี้วา

กระบวนการ  วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จ  บรรลุตามเปาหมาย

วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนสิ่งจําเปนสําหรับการ

ดําเนินการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

3.วัตถุประสงค 
 

  3.๑ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  3.๒ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

  3.๓ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.๔ เพ่ือเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาและทางเลือกนโยบายใหม ๆ ใหผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลทราบ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาท่ี/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.4  ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 



8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

  10.๒ ไดรับขอมูลเพ่ือนํามามาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย 

  10.๓ เสนอแนะแนวคิดการพัฒนาและทางเลือกนโยบายใหม ๆ ใหผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลทราบ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  41 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร 

สวนตําบลหวยยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติ 

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม  ตลอดจนเปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได  

โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการท่ีจะนําผล

ท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการซ่ึงจะบงชี้วา

กระบวนการ  วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จ  บรรลุตามเปาหมาย

วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

หวยยาง  โดยไดแตงตั้งกามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ

ดําเนินการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

3.วัตถุประสงค 
 

  3.๑ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  3.๒ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

  3.๓ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาท่ี/พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.4  ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.5  ติดตามและประเมินผล ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรงุ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 



8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ไดรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

  10.๒ ไดรับขอมูลเพ่ือนํามามาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายใหดีข้ึน 

  10.๓ เสนอแนะแนวคิดการแกไขปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงบรรลุ

ตามวัตถุประสงคตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่  4 : การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคการ

ปกครองสวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

  

ลําดับท่ี  42 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  เงินแผนดินนั้น   คือเงินของประชาชนท้ังชาติ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง  กระบวนการท่ีผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยงานรับตรวจ  กําหนดใหมีข้ึน
เพ่ือใหมีความม่ันใจสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ การดําเนินงาน 
(Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ี
เก่ียวของ (Compliance : C)    การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอนั้น  ข้ึนอยู
กับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพ่ือความม่ันใจไดวาหนวยงานของตน  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผล
อยูเสมอ  ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการควบคุม
ภายในท่ีดี  นอกจานี้ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอองคกร  และควรมีความรู
ความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของการจัดใหมีการ
ควบคุมภายใน 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญในการ 

ควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทําโครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและปรับปรุงใหทันกับ

เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผลอยูเสมอ   
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  มีรายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

3.3  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

3.4  เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97


4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของแตละสวนราชการ   

6.2  กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับดูแล ชี้แจง แนะนํา การจดัวางระบบควบคุมภายใน ให 
ถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

6.3  รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดทําระบบการควบคุม 
ภายใน ภายในสํานัก/สวนราชการ ตอคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน   ทราบ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

   10.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาได 

   10.3 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

10.4 เจาหนาท่ี ผูบริหารมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  43 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  เงินแผนดินนั้น   คือเงินของประชาชนท้ังชาติ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง  กระบวนการท่ีผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยงานรับตรวจ  กําหนดใหมีข้ึน
เพ่ือใหมีความม่ันใจสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ การดําเนินงาน 
(Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ี
เก่ียวของ (Compliance : C)    การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอนั้น  ข้ึนอยู
กับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพ่ือความม่ันใจไดวาหนวยงานของตน  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผล
อยูเสมอ  ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการควบคุม
ภายในท่ีดี  นอกจานี้ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอองคกร  และควรมีความรู
ความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของการจัดใหมีการ
ควบคุมภายใน 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญในการ 

ควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทํากิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและปรับปรุงให

ทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล  อยูเสมอ   
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  มีรายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

3.3  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

3.4  เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

1. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6   ของระดับสวนงานยอย ใหแตละสวนราชการ 
รายงานผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือน กันยายน ของทุกป 

2. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับองคกร ใหรายงานผลตอคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป 

3. แบบรายงานท่ีตองรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
4. สวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันดวย 
5. ใหนําความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0805/ว 

194  ลงวันท่ี 19  มกราคม 2553 เรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม  “ความเสี่ยงท่ีมี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดวย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

   10.2 รายงานทางการเงินนาเชื่อถือสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนาได 

   10.3 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

10.4 เจาหนาท่ี ผูบริหารมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  43 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  เงินแผนดินนั้น   คือเงินของประชาชนท้ังชาติ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง  กระบวนการท่ีผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยงานรับตรวจ  กําหนดใหมีข้ึน
เพ่ือใหมีความม่ันใจสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ การดําเนินงาน 
(Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ี
เก่ียวของ (Compliance : C)    การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอนั้น  ข้ึนอยู
กับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพ่ือความม่ันใจไดวาหนวยงานของตน  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผล
อยูเสมอ  ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการควบคุม
ภายในท่ีดี  นอกจานี้ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอองคกร  และควรมีความรู
ความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของการจัดใหมีการ
ควบคุมภายใน 
 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญในการ 

ควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทํากิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและปรับปรุงให

ทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล  อยูเสมอ   
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  เพ่ือนําผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

3.3  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

3.4  เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

1. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6   ของระดับสวนงานยอย ใหแตละสวนราชการ 
รายงานผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือน กันยายน ของทุกป 

2. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับองคกร ใหรายงานผลตอคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป 

3. แบบรายงานท่ีตองรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
4. สวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันดวย 
5. ใหนําความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0805/ว 

194  ลงวันท่ี 19  มกราคม 2553 เรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม  “ความเสี่ยงท่ีมี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดวย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

   10.2 นําขอมูลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

   10.3 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

10.4 เจาหนาท่ี ผูบริหารมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลําดับท่ี  44 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring) คือ  การติดตามการปฏิบัติ

ตามวิธีการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงาน  อาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนื่อง  หรือ การประเมินผล

แบบตอเนื่อง  การประเมินท่ีมีวัตถุประสงคมุงเนนไปท่ีประสิทธิผลของการควบคุม  ณ  ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ี

กําหนด  โดยขอบเขตและความถ่ีในการประเมินรายครั้งข้ึนอยูกับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของ

วิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก  การติดตามประเมินผล  เปนวิธีการท่ีชวยใหฝายบริหารมีความม่ันใจวา

ระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม  ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลใน

ระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง  อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหความม่ันใจวาระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิผลหรือตองปรับปรุง  มีการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในจริง  ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา  ผูบริหารตอง

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

อยางตอเนื่อง  และกําหนดใหการติดตามประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง   
   

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญในการ 

ควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทํามาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล

หวยยาง เพ่ือติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมมีประสิทธิผล  อยูเสมอ   
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  เพ่ือนําผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

3.3  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

3.4  เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 

 

 



6. วิธีการดําเนินการ 

1. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6   ของระดับสวนงานยอย ใหแตละสวนราชการ 
รายงานผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือน กันยายน ของทุกป 

2. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับองคกร ใหรายงานผลตอคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป 

3. แบบรายงานท่ีตองรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
4. สวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันดวย 
5. ใหนําความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0805/ว 

194  ลงวันท่ี 19  มกราคม 2553 เรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม  “ความเส่ียงท่ีมี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดวย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

   10.2 นําขอมูลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

   10.3 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

10.4 เจาหนาท่ี ผูบริหารมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

ลําดับท่ี  45 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 

  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring) คือ  การติดตามการปฏิบัติ

ตามวิธีการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงาน  อาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนื่อง  หรือ การประเมินผล

แบบตอเนื่อง  การประเมินท่ีมีวัตถุประสงคมุงเนนไปท่ีประสิทธิผลของการควบคุม  ณ  ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ี

กําหนด  โดยขอบเขตและความถ่ีในการประเมินรายครั้งข้ึนอยูกับการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของ

วิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก  การติดตามประเมินผล  เปนวิธีการท่ีชวยใหฝายบริหารมีความม่ันใจวา

ระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม  ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดยการติดตามผลใน

ระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง  อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหความม่ันใจวาระบบ

การควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิผลหรือตองปรับปรุง  มีการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในจริง  ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา  ผูบริหารตอง

กําหนดใหมีผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

อยางตอเนื่อง  และกําหนดใหการติดตามประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอตอ

ผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง   
   

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จึงเห็นความสําคัญในการ 

ควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทํามาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล

หวยยาง เพ่ือติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมมีประสิทธิผล  อยูเสมอ   
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3.2  เพ่ือนําผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

3.3  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

3.4  เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงาน/ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 



6. วิธีการดําเนินการ 

1. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6   ของระดับสวนงานยอย ใหแตละสวนราชการ 
รายงานผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือน กันยายน ของทุกป 

2. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับองคกร ใหรายงานผลตอคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป 

3. แบบรายงานท่ีตองรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
4. สวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันดวย 
5. ใหนําความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0805/ว 

194  ลงวันท่ี 19  มกราคม 2553 เรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม  “ความเส่ียงท่ีมี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดวย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยูในระดับดี 

   10.2 นําขอมูลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

   10.3 เจาหนาท่ีมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

10.4 เจาหนาท่ี ผูบริหารมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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