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ค าน า 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าคอหงษ์เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางป้องการการทุจริต อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน
ป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์         
ซึ่งเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ได้ท างานให้บังเกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการโดยมิชอบอีกทางหนึ่ง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  จะมีส่วนช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล      
ล าคอหงษ์แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” 

       องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
                   พฤษภาคม 2560 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.  กำรว  เครำะหค์วำมเสี่ยงในกำรเก ดกำรทจุร  ตในองค ์กรปกครองส่วนท้องถ  ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจร ิตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ม ีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ต้องการบ่งช ้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่ม ีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจร ิตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหร ือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจร ิต เพ่ือพ ิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต
ที่ม ีอยู่ในป ัจจ ุบันม ีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลหร ือไม่ 

 
 กำรท ุจร  ตในระดับท้องถ  ่น   พบว่า  ปัจจ ัยที่ม ีผลต่อการขยายตัวของการทุจร ิตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม ้ว่าโดยหลักการแล ้วการกระจายอ านาจมี 
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต ้องการของช ุมชนมากขึ้น                    
มีประสิทธ ิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจร ิตในท ้องถิ่นเพ่ิมมากย ิ่งขึน้เช่นเดียวก ัน 

 ลักษณะกำรทจุร  ตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ  ่น จำแนกเป  น 7 ประเภท ดังน ี้ 
 1) การทุจริตด ้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจ ัดจ้าง และการเง ินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2)  สภาพหร ือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหร ือลักษณะปัญหาของการทุจร ิตที่เกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหร ือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหร ือลักษณะปัญหาของการทุจร ิตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหร ือลักษณะปัญหาของการทุจร ิตที่เก ิดจากอ านาจ บารม ีและอ ิทธิพลท ้องถิ่น 

  สำเหตุและปัจจ ัยท ี่นำไปสู่กำรท ุจร  ตขององค ์กรปกครองส่วนท้องถ  ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังน ี้ 

 1)  โอกำส  แม ้ว่าในป ัจจ ุบันม ีหน่วยงานและกฎหมายท ี่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงม ีช ่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจร ิต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช ้
กฎหมายท ี่ไม่เข้มแข ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน ้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก เป  นอีก
โอกาสหน ึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) ส ง่จ ูงใจ เป็นท ี่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเร ื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้ 
ในปัจจุบันมุ่งเน ้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน ี้จ ึงเป็นแรงจูงใจให ้เจ้าหน ้าที่ม ีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 
  3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจร ิตในป ัจจ ุบันม ีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเช ิงนโยบายท ี่ท าให้การทุจริตกลายเป  นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรง่ใสที่ม ีประสิทธิภาพ ดังนั้นจ ึงเป็นการยากที่จะเขา้ไปตรวจสอบการทุจร ิตของบุคคลเหล่านี้
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 4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจ ัดซื้อ-จัดจ ้าง เป  นเรื่องของ 
การผ ูกขาด  ดังนั้นจ ึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรก ิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ ้าหน ้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผ ูกขาด ได้แก่  การผ ูกขาด
ในโครงการก่อสร ้างและโครงสร ้างพ ื้นฐานภาครัฐ 

 5) กำรได้รับค ่ำตอบแทนท ี่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจ ัยหนึ่งที่ท าให้ข ้าราชการม ีพฤติกรรมการทุจร ิต  เพราะความต ้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน ้าที่ต ้องแสวงหาช ่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กบัตนเองและครอบครัว 

 6) กำรขำดจร  ยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจร ิตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การ เน้นเป็นพิเศษถ ือว่าเป  นเครื่องวัดความดีของคน  แต ่ในปัจจ ุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง  และมีความเห นแก่ตัวมากย ิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่ำน  ยมท ี่ผ ด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย ่องคนดี คนที่ม ีความซื่อสัตย์ 
สุจร ิตเป็นยกย่องคนที่มีเง ิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่ม ีต าแหน ่งหน ้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู ้ที่ม ี
ค่านิยมที่ผ ิดเห นว่าการทุจริตเป็นวิถีช ีว ิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห นคนซื่อเป็นคนเซ ่อ เห นคนโกงเป  นคน ฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่ม ีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อ กฎหมาย
ของบา้นเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจ ุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถ ือเป็นปัญหาเร ื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 

รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป  น
ปัญหาล าดับต้น ๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเม ือง เนื่องจาก เกิดข ึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป  นภาคการเม ือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป  นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจร ิตคอร์รัปชันและม ักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส ื ่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให ้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเร ื ่อง การทุจริตคอร์รัปชันม ีผลในเช ิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชน ีช ี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)  ซ่ึงเป  น
เครื่องม ือที่ ใช  ้ประเมินการทุจร ิตคอร์รัปชันทั่ ว โลกที่ จ  ัด โดยองค์กรเพ่ือความโปร่ งใสนานาชาติ 
(TransparencyInternational– IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที ่  
35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต ม 100 โดยในป ี 2558 อยู่อันดับท ี่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซ ียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทย ป ี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป ี 2558  ได้ล าดับ ที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีม ีปัญหาการคอร์รัปช ันอยู่ในระดับสูง 

 แม ้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห นถึงความพยายามในการปราบปรามการ 
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป  น  การเป  นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การ
ทุจริต(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ      โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจร ิตแห ่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตรช์าติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตมาแล้ว  3  ฉบ ับ  แต่ปัญหาการทุจร ิตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน ้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจ ัยทางด ้านพ้ืนฐาน
โครงสร ้างสังคม ซ่ึงเป  นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หร ืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ ื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช ่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีม ีเงินและม ีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
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มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเร ื่องปกติที่ยอมรับได้  ซ่ึงนับได้ว่าเป  นปัญหาที่ฝ ังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อด ีตหร ือกล่าวได้ว่าเป  นส่วนหน ึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม ไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจ ัยทางด ้านการท างานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมม ือของ  ทุกภาคส่วนไว้ด ้วยกัน  จ ึงส่งผลให ้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต ้นไม่สามารถทำได้อย่างเต ม ศักยภาพ ขาดความเข้มแข ง 

 ปัจจ ุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตที่ใช ้อยู่เป็นฉบับที ่3  เริ่ม 
จาก ป ี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ม ีมาตรฐานทางคุณธรรมจร ิยธรรม เป็นสังคม
ม ิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจร ิตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมม ือจากฝ่ายการเม ือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศร ีและ
เกียรติภ ูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยท ัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท ั้ง
ชาติต ้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 50 ในป ี พ.ศ. 2564  ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงข ึ้นได้นั้น  
การบริหารงานภาครัฐต้องม ีระดับธรรมาภ ิบาลที่สูงข ึ้น  เจ้าหน ้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจ ุบัน  ไม่ใช ้ต าแหน ่งหน ้าที่ ในทางทุจริตประพฤติม ิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานหลักออกเป  น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจร ิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเม ืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจร ิตเช ิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเช ิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิร ูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจร ิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index CPI) 
 ดังนั้น เพื่อให ้การดำเนินการขับเคลื่อนด ้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  จ ึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่ม ีความโปร่งใส   สร ้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จ ึงได้ด าเน ินการจ ัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตผ ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ   ที่เป็นรูปธรรมอย่างช ัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างม ีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจ ัดทำแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเม ืองในการต่อต้านการทุจริตของผ ู้บริหารองค์การบริหารส่วน 

 ต าบลล าคอหงษ์ 
 2) เพื่อยกระดับจ ิตส าน ึกรับผ ิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข ้าราชการฝ ่ายการเม ือง 

ข้าราชการฝ ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 

บา้นเมืองที่ด ี  (Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการม ีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
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4. เป ้าหมาย 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเม ือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

ล าคอหงษ์  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจ ิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน ้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข ้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2) เครื่องม ือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข ้าราชการ 

 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให ้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหร ือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 

 4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขา่ยในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลล าคอหงษ์ที่ม ีเข้มแข  งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช ้อ านาจอย่างเหมาะสม 

 5) องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ม ีแผนงานที่มีประส ิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจร ิต และประพฤตมิ ิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากท ุกภาคส่วน 

5. ประโยชน ์ของกำรจ ัดท ำแผน 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเม ือง  ข้าราชการฝ่ายบรหิารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ล าคอหงษ์รวมถึงประชาชนในท ้องถิ่นมีจ ิตส านึกรักท ้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซ่ึงการสร ้างค่านิยม และ 
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จร ิยธรรม หลักธรรมาภ ิบาล      
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช ้ในการท างานและช ีว ิตประจ าวัน 

 2) องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี (Good Governance) มีความโปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

 3) ภาคประชาชนม ีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเม ืองที่ม ีจ ิตส าน ึกรักท ้องถิ่น อันจะนำมาซ่ึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข งในการเฝ ้า
ระวังการทุจริต 

 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข งในการเฝ ้า
ระวังการทุจร ิต 

 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ ม ีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธ ิภาพ      
ลดโอกาสในการกระท าการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให ้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด ้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให ้ประชาชนในท ้องถิ่นเกิดความภาคภูม ิใจและให ้
ความร่วมม ือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข งอย่างยั่งยืน 

 
     **************** 
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ส่วนที่  2 

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

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ 
จริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา และ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   
ล าคอหงษ ์

1.1.2 (1)  มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

1.1.3 (1) กิจกรรมให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนใหก้ับพนักงาน
สว่นต าบลและพนักงาน
จา้งขององคก์ารบริหาร
สว่นต าบลล าคอหงษ ์

30,000 
 
 
 
 
 

- 

 

 

- 

30,000 
 
 
 
 
 

- 

 

 

- 

30,000 
 
 
 
 
 

- 

 

 

- 

30,000 
 
 
 
 
 

- 

 

 

- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1  โครงการปลูกปา่
เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
โอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหามหาราชินี 
1.2.2 โครงการ 
ฝึกอบรมเสรมิทักษะ
ด้านการพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนและ
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

50,000 
 
 
 
 

170,000 

50,000 
 
 
 
 

170,000 

50,000 
 
 
 
 

170,000 

50,000 
 
 
 
 

170,000 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนต าบลล าคอ
หงษ์  (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง) 

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

มิติท่ี 1 รวม 1 มาตรการ 1  กิจกรรม 
4 โครงการ 

270,000 270,000 270,000 270,000  
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มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมายงาน
ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลดั
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
2.2.2 (1) โครงการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ-จัดจ้าง 
2.2.3(1) โครงการจา้ง
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 

20,000 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 

20,000 

 

 2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

2.3.2 โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัตริาชการ 

 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 กิจกรรมเชดิชู
เกียรติประชาชนผูม้ีจิต
สาธารณะ 
 

- - - -  
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มิต ิ
ภารกจิตาม

มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 2.5มาตรการ

จัดการใน
กรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

2.5.2 กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

2.5.3 มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

2.5.4 มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 

 

 

- 
 

- 

 

 

 

 

- 
 
 
 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

 

 
 
- 
 
 
 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

 

 
 
- 
 
 
 

- 

 

 

- 
 

- 

 

 

 

 
 
- 
 
 
 

- 

 

 

 

มิติท่ี 2 รวม 5 มาตรการ 4 กิจกรรม 
3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 

3.1.2 โครงการสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

100,000 
 
 

- 
 
 

 
100,000 

 
 

- 
 
 

 
100,000 

 
 

 

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการการ
ด าเนินงานศูนยร์บั
เรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

3.2.2 โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบล   
ล าคอหงษ์เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

3.2.3 มาตรการแก้ไข
เหตุ เดือดร้อนร าคาญ 
ดา้นการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์

3.3.2 มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 



ห น้ า  | 9 
 

  
 มิติท่ี 3 รวม 4 มาตรการ  - กิจกรรม 

3 โครงการ 
105,000 105,000 105,000 105,000  

มิติ 
ภารกจิตาม

มิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมายเหตุ 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 โครงการจดัท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 
4.1.2 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล   
ล าคอหงษ ์
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

 

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

4.2.2  กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

 

 4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 
 
 

4.3.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา  ผู้น า
หมู่บ้าน  กลุ่มผู้น าต่างๆ 
ข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง- 
ประจ า , พนักงานจ้าง 
อบรมและทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี  เสริม
ทักษะด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น  

425,000 425,000 425,000 425,000  

 4.4 เสรมิพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

4.4.1 มาตรการเฝ้า
ระวังการคอรร์ัปชันโดย
ภาคประชาชน 

- - - -  
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มิติท่ี 4 รวม 2 มาตรการ  2 กิจกรรม 
2 โครงการ 

425,000 425,000 425,000 425,000  
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ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที ่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1.1.1 (1) ชือ่โครงการ :  โครงฝึกอบรมค ุณธรรม จร ิยธรรม แก่ผ  ้บร ิหาร สมาชิกสภา และพน ักงาน
องค ์การบร ิหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
2.หลักการและเหต ุผล 
  ตามรัฐธรรมน  ญแห  งราชอาณาจ ักรไทย พ  ทธศ ักราช 2550 มาตรา 279 บ ัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผ  ้ด ารงต าแหน งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าท ี่ของรัฐแต  ละประเภท โดยให้ม ีกลไกและ ระบบในการบ ังค ับใช้อย างมีประสิทธ ิภาพ และประกอบ
ก ับประกาศประมวลจริยธรรมองค  การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ   ซ  ่งห ัวใจส าคัญของการทำงานร วมก ันเป็น
หม  คณะอ ีกอย  างท ี่ขาดไม ได้ ค ือค  ณธรรม จริยธรรม เพราะค  ณธรรม และจร ิยธรรม หมายถ  ง การประพฤติ 
ปฏิบ ัติ อ ันถ  กต้องด ีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ท ้ังต อตนเอง ต อผ ้อ ื่น และต อส ังคม ซ ่งถ้าบ  คลากรท  กคนท ี่ท างาน
ร  วมก ันม ีค  ณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏ ิบ ัต ิงานท  กอย างต ้องล ล วงไปด้วยดี และม ี
ประส ิทธ ิภาพ รวดเร  ว โปร งใส สามารถตรวจสอบได้ และผ ้ มาร ับบร ิการอย  างประชาชนก  จะได้ ร ับความ
เช ื่อมัน่และไว้วางใจท ี่จะเข ้ามารับบรกิารท ี่องค กรน ั้น ๆ 
  เพ ื่อเป็นการเตร ียมความพร้อมท ั้งในด้านคน ได้แก   บ  คลากรท ั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บร ิหาร ข้าราชการการเม ืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถ  งพนักงานจ้าง จ  งได้ มีการ
จ ัดท าโครงการอบรมค  ณธรรม และจริยธรรม แก ผ ้บริหาร สมาช ิกสภา  และพน ักงานองค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ  ดังกล าวน ี้ข  ้น 
3. ว ัตถุประสงค์  
  3.1 เพ ื่อเป็นการปล กและปล กจ ิตส าน  กการต อต้านการท  จริต 

 3.2 เพ ื  อเป  นการสร้างจ ิตส าน  กและความตระหน ักในการปฏ ิบ ัต ิราชการตามอ านาจ
หน ้าท ี่ใหเ้ก ิดประโยชน ส  ขแก  ประชาชน 
  3.3 เพ ื่อสรา้งจ ิตส าน  กและความตระหน ักในการประพฤติปฏิบ ัติตามประมวลจริยธรรม 

  3.4 เพ ื่อสร้างจ ิตส าน  กและความตระหน ักท ี่จะไม  กระท าการข ัดก ันแห งผลประโยชน  หรือมี     
ผลประโยชน  ท ับซ้อน 
4. เป้าหมาย 
  ผ ้บริหาร สมาช ิกสภา และพน ักงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พ ื้นท ี่ด าเน ินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
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6.ว ิธีการด าเน ินการ 
  จ ัดอบรมค  ณธรรมและจร ิยธรรมแก ผ ้บร ิหาร สมาช ิกสภา และพน ักงานองค การบร ิหาร
ส วนต าบลล าคอหงษ  โดยเช ิญว ิทยากรที่มีความร ้ความสามารถมาถ ายทอดความร  ้และประสบการณ  ต างๆ 
ในการปล  กและปล  กจ ิตส าน  กการต อต้านการท  จริต ให้ประพฤติปฏิบ ัติราชการโดยย ดมั่นในหลักค  ณธรรม 
และจรยิธรรม และมีการศ  กษาด งานหรอืทำก ิจกรรมนอกสถานท ี่ ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการดำเน ินการ 
  งบประมาณ  30,000   บาท 
9. ผ  ้ร ับผ ิดชอบโครงการ 
  สำน ักงานปลัด องค การบริหารส วนตำบลล าคอหงษ  
10.ต ัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์ 
  ผ ้บร ิหาร สมาช ิกสภา และพน ักงานองค  การบร ิหารส  วนตำบลล าคอหงษ  เก ิดจ ิตสำน  กท ี่ด ี
ในการต อต้านการท  จร ิต และประพฤติปฏิบ ัติโดยย ดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.2 (1) ชือ่โครงการ : มาตรการ “ส่งเสร ิมการปฏิบ ัต ิงานตามประมวลจร ิยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าคอหงษ”์ 
2. หลักการและเหต ุผล 
  ตามท ี่องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบ ังค ับใช้อย างมีประสิทธ ิภาพ ท ั้งน ี้ การฝ่าฝืน
หรือไม ปฏิบ ัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล าว ให ้ถ ือว าเป็นการกระท าผิดทางว ิน ัย ซ  ่งมีการกำหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร ้ายแรงแห งการกระทำ ประกอบก ับได้มีประกาศคณะกรรมการพน ักงาน
องค การบริหารส วนต าบล จ ังหว ัดนครราชสีมา เรื่อง หล ักเกณฑ  และเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับจร ิยธรรมของพน ักงาน
องค การบริหารส วนต าบล ล  กจา้งประจำ และพน ักงานจ้าง กำหนดให้พน ักงานองค การบริหารส วนต าบล 
ล กจ้างประจำ และพน ักงานจ้างขององค การบริหารส วนต าบล มีหน้าท ี่ดำเน ินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ ื่อรักษาประโยชน  ส วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก ประชาชนตามหล ัก 
ธรรมาภ ิบาล โดยจะต้องย  ดมั่นในค าน ิยมหล ักของมาตรฐานจร ิยธรรม 9 ประการ ได้แก   ย  ดมั่นใน
ค  ณธรรมและจร ิยธรรม, มีจิตส าน  กท ี่ดี ซ ื่อสัตย  ส จริต และรับผิดชอบ ,ย ดถ ือประโยชน ของประเทศชาติ
เหน ือกว าประโยชน ส วนตน และไม  มีประโยชน ท ับซ้อน, ยืนหยัดทำในสิ่งท ี่ถ  กต้อง เป็นธรรม และถ  กกฎหมาย, 
ให้บริการแก ประชาชนด้วยความรวดเร วมีอ ัธยาศ ัย และไม เลือก ปฏิบ ัติ, ให้ข้อม ลข  าวสารแก ประชาชนอย  าง
ครบถ้วน ถ  กต้อง และไม บ ิดเบ ือนข้อเท  จจริง, ม  งผลสัมฤทธ ิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีค  ณภาพโปร งใส และ
ตรวจสอบได้ , ย  ดมั่นในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตร ิย ทรงเป็นประม  ข และย ดมัน่ในหล ักจรรยา
ว ิชาช ีพขององค กร นอกจากน ี้ สำน ักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเน ินการตามประมวลจร ิยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขว ัญหรือประโยชน อ ื่นใด โดยมีว ัตถ  ประสงค 
เพ ื่อกำหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน ท ี่ม ิชอบ โดยอาศ ัยตำแหน งหน้าท ี่และไม  
กระทำการอ ันเป  นการข ัดก ันระหว างประโยชน  ส วนตนและประโยชน ส วนรวม ซ  ่งองค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ   ควรน าแนวทางการด าเน ินการดังกล าวมาปรบัใช้เป็นแนวทางในการถ ือปฏิบ ัติโดยอน  โลม 

 ด ังน ั้น เพ ื่อ ให้เก ิดความโปร งใสในการปฏ ิบ ัต ิงานและเป็นท ี่เช ื่อถ ือไว้วางใจของ
ประชาชน องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ   จ ัดทำมาตรการ “ส งเสริมการปฏิบ ัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ” ข  ้น เพ ื่อให้บ  คลากรท ั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ท  ก
ระด ับนำไปใช้ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าด้วยความซ ื่อส ัตย  ส  จร ิต ม ีค  ณธรรม จร ิยธรรม ไม กระทำการอ ันเป  นการ
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ข ัดก ันแห ง ผลประโยชน  หรือการมผีลประโยชน  ท ับซ้อน 
3. ว ัตถุประสงค ์ 

 3.1 เพ ื่อเป็นเครื่องมือกำก ับความประพฤติของข ้าราชการท ี่สร้างความโปร งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏบิ ัตงิานท ี่ช ัดเจน และเป็นสากล 

 3.2  เพ ื่อย ดถ ือเป  นหลักการและแนวทางการปฏิบ ัติงานอย างสม่ าเสมอ ท ั้งในระดับองค กร
และระดับบ  คคลและเป็น เครื่องม ือการตรวจสอบการทำงานด้านต างๆ ขององค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ  เพ ื่อให้การดำเน ินงานเป็นไปตามหล ักค  ณธรรม จร ิยธรรม มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล 
     3.3 เพ ื่อทำให้เก ิดร ปแบบองค กรอ ันเป็นท ี่ยอมรับ เพ ิ่มความน าเช ื่อถ ือ เก ิดความมั่นใจแก 
ผ ้รบับรกิารและประชาชน ท ั่วไป ตลอดจนผ ้มีส วนได้เสีย 
     3.4 เพ ื่อให ้เก ิดพ ันธะผ กพ ันระหว  างองค กรและข้าราชการในท  กระดับ โดยให้ฝ่ายบรหิารใช้
อำนาจในขอบเขต สรา้งระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต อตนเอง ต อองค กร ต อผ ้บ ังค ับบ ัญชา ต อ
ประชาชนและต อสังคมตามล าดับ 

 3.5 เพ ื่อป้องก ันการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบและความข ัดแย้งทางผลประโยชน  ท ี่อาจ
เก ิดข  ้น รวมท ั้งเสรมิสรา้งความโปร งใสในการปฏิบ ัตงิาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผ ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5.พ ื้นท ี่ด าเน ินการ 

 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  

6. ว ิธีด าเน ินการ 
 1. เผยแพร ประมวลจร ิยธรรมขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เพ ื่อใช้เป็น

ค าน ิยมสำหร ับองค กร ข้าราชการท  กคนพ  งย  ดถ ือเป  น แนวทางปฏิบ ัติควบค   ไปก ับระเบ ียบและกฎ
ข้อบ ังค ับอ ื่นๆ อย างท ั่วถ  งและมีประสิทธ ิภาพ 

 2. เผยแพร ประชาสัมพ ันธ  เก ี่ยวก ับประมวลจรยิธรรมขององค การบริหารส วนต าบล     
ล าคอหงษ  เปิดเผยเป็นการท ั่วไปแก สาธารณชนให้มีส วนร วมรบัร ้ และร วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อม ลข  าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหข้้อม ลข าวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปร งใส
และตัวช ี้ว ัดความโปร งใสของหน วยงานของรฐัเป็นข้อม ลข าวสารท ี่ตอ้งจ ัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจด ได้  
7. ระยะเวลาดำเน ินการ 

 ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดำเน ินการ 

 ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ  ้ร ับผ ิดชอบ 

  สำน ักงานปลัด องค การบริหารส วนตำบลล าคอหงษ  
10. ต ัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์  

  คณะผ ้บริหาร สมาช ิกสภา พน ักงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ปฏิบ ัตงิานตาม
ประมวลจรยิธรรมขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
1.1.3 (1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร ้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ หรือการกระท าของบ คคลมีผลประโยชน ส วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส งผล
กระทบต อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน ง การกระท าดังกล าวอาจเกิดข ้นโดยร ้ตัวหรือไม ร ้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต อกันมาจนไม เห นว าจะเป็นสิ่งผิดแต อย างใด
พฤติกรรมเหล านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค าน งถ งผลประโยชน 
สาธารณะ (ประโยชน ของส วนรวม) แต กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค าน งถ งประโยชน ของตนเองหรือพวก
พ้อง “ผลประโยชน ทับซ้อน” หมายถ ง สถานการณ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน ส วนตนอย   และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน ส วนตัว โดยก อให้เกิดผลเสียต อผลประโยชน 
ส วนรวม ผลประโยชน ทับซ้อนมีหลากหลายร ปแบบ ไม จ ากัดอย  ในร ปของตัวเงินหรือทรัพย สินเท านั้น แต 
รวมถ งผลประโยชน อ่ืนๆ ที่ไม ใช ร ปตัวเงินหรือทรัพย สินก ได้ อาทิการแต งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน งใน
องค กรต างๆ ทั้งในหน วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บ คคลผ ้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ี
น้องหรือบริษัทที่ตนมีส วนได้ส วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถ งความขัดแย้งกันระหว างผลประโยชน ส วนตนและผลประโยชน ส วนรวม ซ ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- 2560 หน วยงานภาครัฐท กหน วยงานต้องเข้ารับการประเมินค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงาน
ของหน วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน วยงานควรมีการประช มหรือสัมมนาภายในองค กร เพ่ือให้ความร ้เรื่อง
การปอ้งกันผลประโยชน ทับซ้อนแก เจ้าหน้าที ่เพ่ือป้องกันผลประโยชน ทับซอ้น 
  ดังนั้น องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จ งได้จัดกิจกรรมให้ความร ้ ความเข้าใจการ
ป้องกันผลประโยชน ทับซ้อนแก บ คลากรในองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เพ่ือป้องกันการท จริตในการ
ปฏิบัติราชการ จ งได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน ทับซ้อน ผ านการประช มผ ้บริหารกับพนักงานส วนต าบล
ล าคอหงษ  เพ่ือให้พนักงานท กคนท างานโดยย ดถือระเบียบ กฎหมาย ค ณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม ให้เกิดผลประโยชน ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ความร ้ ความเข้าใจแก พนักงานส วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน ทับซอ้น 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่ส จริตโปร งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มี
จิตส าน ก ค านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย  ส จริต ม  งมั่นท างานอย างมีประสิทธิภาพ มีค ณธรรมอัน
มั่นคง ส งผลให้หน วยงานปลอดจากการท จริตคอร รัปชัน ม  งส  การเปน็ขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 
  พนักงานส วนต าบลและพนักงานจ้างองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
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6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประช มประจ าเดือน และให้ความร ้เรื่องผลประโยชน ทับซอ้น 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. พนักงานส วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน ทับซ้อน 
  2. พนักงานส วนต าบลและพนักงานจ้างมีความร ้เกี่ยวกับผลประโยชน ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม ย  งเกี่ยวกับผลประโยชน ทับซอ้น 

 1.2 การสร้างจิตสำนกึและความตระหนักแก ่ประชาชนท ุกภาคสว่นในทอ้งถ ิ่น 
1.2.1 ชื่อโครงการ : ปล กป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหา
ราชินี 
2. หลักการและเหตุผล  
  “เจ้าหน้าที่ควรจะปล กต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน  แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปล กต้นไม้
ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” เป็นความตอนหน ่งในพระราชด ารัสของพระบาทสมเด จพระ
เจ้าอย  หัว ที่ตรัสเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยเรา   พระบาทสมเด จพระเจ้าอย  หัว และสมเด จพระ
นางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ ได้ทรงแสดงความห วงใยต อสถานการณ ป่าไม้ของประเทศไทยเรา โดยให้
ท กฝ่ายช วยกันปกป้องรักษา และฟ้ืนฟ สภาพป่าเพ่ือเป็นแหล งต้นน้ าล าธาร อีกท้ังการปล กต้นไม้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน ในร ปแบบต างๆ ดังที่ได้มีพระราชด าริและพระราชเสาวนีย ในเรื่องการรักษาป่ามาอย าง
ต อเนื่อง   
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ    เล งเห นถ งความส าคัญจึงน้อมน ำเอำโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  มำใช้ให้เกิดประโยชน์ ในพ้ืนที่ต ำบลล ำคอหงษ์ และเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบล ล ำคอหงษ์ มีส วนร วมในการแสดงความจงรักษ ภักดี องค การบริหารส วนต าบลล าคอ
หงษ   จ งได้จัดท า โครงการปล กป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
มหาราชินี เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติสมเด จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ และ เพ่ือสร้างการเรียนร ้ และ
เสริมความเข้าใจให้หน วยงานราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ ได้เห นความส าคัญของการอน รักษ และฟ้ืนฟ 
ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส วนร วมในกิจกรรมการปล กป่า ลดภาวะวิกฤติการณ ด้านทรัพยากรป่าไม้  
ทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฟ้ืนฟ ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอ ดม
สมบ รณ กลับคืนมา ของหน วยงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  และการเข้ามามีส วนร วมของหน วยงาน
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่  
3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือปล กต้นไม้และจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  
  2.  เพ่ือสร้างการเรียนร ้ และเสริมความเข้าใจให้หน วยงานราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ ได้
เห นความส าคัญของการอน รักษ และฟ้ืนฟ ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส วนร วมในโครงการปล กป่า  
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  3.  เพ่ือลดภาวะวิกฤติการณ ด้านทรัพยากรป่าไม้  ทรัพยากรน้ า ภาวะโลกร้อน และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 
  4. เพ่ือฟ้ืนฟ ทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอ ดมสมบ รณ กลับคืนมา ภายใต้ระบบกา
จัดการพ้ืนกับภารกิจของหน วยงานและการเข้ามามีส วนร วมของภาคเอกชน 
  5.  เพ่ือให้หน วยงานราชการ ประชาชน อาสาสมัครเกษตรหม  บ้าน หมอดินอาสา กล  ม
แม บ้าน อสม.  เยาวชน นักเรียน ในพ้ืนที่มีส วนร วมปล กต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพัฒนาด แลป่าที่ปล กปีท่ีผ านมา 
  6.  เพ่ือปล กไม้ยืนต้น คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ 
  7.  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าคอหงษ  ได้รับประโยชน จากการด าเนินงานโครงการ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
  ปล กไม้ยืนต้น คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่สาธารณะ ต าบลล าคอหงษ  อ าเภอ   โนนส ง  จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีด าเนินงาน 
  1. ประช มผ ้น าหม  บ้าน ผ ้มีความร ้ ประชาชน และเยาวชนในหม  บ้านในการด แลหลังปล ก 

2. ส ารวจพื้นที่และวางแผนในการปล กต้นไม้ยืนต้นเพ่ือลดปัญหาการพังทลายของดิน 
   3. ขอรับการสนับสน นพันธ  กล้าไม้จากหน วยงานที่เก่ียวข้อง   

  4. จ้างเหมารื้อป่าปรับแต งสถานที่ และเตรียมหล มปล ก 
  ๕. ประชาสัมพันธ โครงการ เชิญหน วยงานราชการต าง ๆ ประชาชนเข้าร วมโครงการ 
  6. จัดเตรียมอ ปกรณ  เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปล กต้นไม้  
  7.  จัดเตรียมป ๋ยส าหรับรองก้นหล มก อนปล ก 
  8. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม 
  9. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ความร ้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
  10. จัดเตรียมเครื่องเสียงส าหรับใช้ในโครงการ 

  11. ด าเนินการปล กต้นไม้ และพัฒนาป่าที่ปล กปีที่ผ านมาร วมกับหน วยงานราชการ 
ประชาชน ในพ้ืนที่ 
7 .ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
8. งบประมาณ 

 งบประมาณทั้งสิ้น 50,000  บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  กองส งเสริมการเกษตร องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. หน วยงานราชการ และประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลล าคอหงษ     มีส วนร วมในการจัด
กิจกรรมปล กต้นไม้  และชมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติถวายสมเด จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วันแม แห งชาติ 
  ๒. หน วยงานราชการ และประชาชนไดต้ระหนักถ งความส าคัญของการอน รักษ ทรัพยากรป่า
ไม้และได้เข้ามามีส วนร วมในการปล กและฟ้ืนฟ ป่าร วมกับ องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  ๓. ผ ้เข้าร วมกิจกรรมได้ความร ้เรื่องการอน รักษ สิ่งแวดล้อม และการเพาะพันธ  ไม้เพ่ือใช้
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ประโยชน  
  ๔. องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ส วนราชการ และประชาชน ร วมกันด แลรักษาป่า
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และลดภาวะวิกฤติตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติต างๆ 
 
1.2.2 ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเสริมทักษะด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนและทัศนะศึกษาด งานนอก
สถานที ่
2. หลักการและเหตุผล  
  จากสภาพสังคมปัจจ บันมีการเปลี่ยนแปลงสังคมอย างรวดเร วและซับซ้อน  เป็นผลมาจาก
กระแสของเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี การคมนาคมขนส งที่สะดวกรวดเร วอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก  ประเทศไทยสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนมีความไม มั่นคงเท าที่ควร จ านวนคนว างงานเพ่ิมมากข ้น
ค าครองชีพเพ่ิมส งข ้น  มีการจ้างงานน้อยลง  ท าให้ขาดรายได้มาจ นเจือครอบครัว อาจส งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมา  ไม ว าจะเป็น  ความยากจน  การศ กษา  และอาชญากรรม  องค กรปกครองส วนท้องถิ่นมี
บทบาท  และมีความส าคัญต อการพัฒนาท้องถิ่น  ,พัฒนาประเทศ  การพัฒนาทรัพยากรมน ษย เป็นสิ่งที่จ าเป็น 
โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นจ งควรได้รับโอกาสอบรมเสริมฝึกทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ และ เพ่ิม
ศักยภาพ  สร้างภ มิค ้มกันไปส  เศรษฐกิจครัวเรือน ตามวิถีชีวิตของแต ละช มชนแต ละท้องถิ่น  การอบรมให้
ความร ้และการศ กษาด งานจ งเป็นส วนหน ่งที่จะสามารถน ามาปรับปร งประย กต ใช้  ในการเตรียมความพร้อม  
การพัฒนาศักยภาพ  การสร้างภ มิค ้มกันพร้อมทั้งส งเสริมการพัฒนาช มชนให้มีความเข้มแข ง มีความเป็นอย  ที่
ยั่งยืน   

 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ได้เห นความส าคัญต อการพัฒนาทรัพยากรบ คคลจ ง
ก าหนดให้มีโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชนและทัศนะศ กษาด งานนอก
สถานที่    ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.60๒๕ เพ่ือเป็นการ พัฒนาทรัพยากรบ คคล  ทั้งทางด้านความร ้  
ความสามารถ  การท างานร วมกัน  การแลกเปลี่ยนความร ้จากหน วยงานอื่น  ตลอดจนการศ กษาหาความร ้จาก
ท้องถิ่นอ่ืน  ช มชนอ่ืน  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนต าบลล าคอหงส  ซ ่งถือเป็น
การบริหารงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนบนหลักการของความค ้มค าและเป็นประโยชน ส งส ด
ต อประชาชนต าบลล าคอหงษ  ต อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อส งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการประกอบอาชีพให้แก ประชาชน 
  2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ าย 
  3. เพื่อส งเสริมการจัดตั้งกล  มอาชีพในเขตต าบลล าคอหงษ  
  4. เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพ ่งตนเอง น าความร ้และประสบการณ มาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สถานที่ศ กษาด งาน  
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ส ารวจกล  มเป้าหมายความต้องการเข้าร วมโครงการ  
  2. เสนอโครงการต อนายกองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ เพ่ือพิจารณาอน มัติโครงการ 
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  3. ประสานโครงการกับหน วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. แจ้งผ ้เข้าร วมโครงการเข้ารับการอบรมตามก าหนดการ 
  5. ประเมิน/สร ปผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ 170,000  บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนต าบลล าคอหงษ  มีความร ้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
  2. ประชาชนต าบลล าคอหงษ  มีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่ม
รายได้และลดรายจ ายในครัวเรือน 
  3. องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ สามารถส งเสริมการจัดตั้งกล  มอาชีพให้กับประชาชน 
  4. ประชาชนต าบลล าคอหงษ   สามารถ น าความร ้และประสบการณ มาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย างยั่งยืนประชาชน 

 1.3  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 ชื่อโครงการ : สร ้างภ มิค ุ้มกนัทางสังคมให ้เด ็กและเยาวชนตำบลล าคอหงษ์ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2.หลักการและเหต ุผล/ความเป ็นมา 
  ในป ัจจ  บ ันการท  จริตคอร รัปช ันเป็นปัญหาท ี่ทำลายสังคมอย างร นแรงและฝังรากล ก เป็น
ปัญหาท ี่สะท้อนว ิกฤตการณ ด้านค  ณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ  ่งการท ี่จะแกไ้ขปัญหาได้อย างยั่งยืนน ั้น
คนในสังคมต้องมีค าน ิยมในการรักความดีและร ้ส  กไม ยอมรับพฤติกรรมท  จริตคอร รัปช ันและการโกงท  ก
ร ปแบบ โดยเฉพาะในกล   มเด กและเยาวชน ตามพระราชบ ัญญัติสภา ต าบลและองค การบริหารส วนต าบล 
พ  ทธศ ักราช 2537 และแก้ไขเพ ิ่มเติมถ  ง (ฉบ ับท ี่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค การบริหารส วนตำบล 
มีอำนาจหน้าท ี่ในการพ ัฒนาตำบลท ั้งในด้านเศรษฐก ิจ สังคมและว ัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บ ังค ับ 
แห  งกฎหมาย องค การบร ิหารส วนตำบลม ีหน้าท ี่ต้องทำในเขตองค การบร ิหารส วนตำบล (5) ส งเสร ิม
การศ  กษา ศาสนา ว ัฒนธรรม และ (6) ส  งเสร ิมการพ ัฒนาสตรี เด  ก เยาวชน ผ ้ส  งอาย  และผ ้พ ิการ 
พระราชบ ัญญ ัต ิกำหนดแผนและข ั้นตอน กระจายอำนาจให้แก องค กรปกครองส วนท้องถ ิ  น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพ ัทยา และองค  การบรหิารส วนตำบลม ีอำนาจและหน ้าท ี่ในการจ ัดระบบการ
บร ิการสาธารณะเพ ื่อประโยชน  ของประชาชนในท้องถ ิ่นของตนเอง ด ังน ี้ (9) จ ัดการศ  กษา (10) การ
สังคมสงเคราะห  และการพ ัฒนาค  ณภาพช ีว ิตเด ก สตรี คนชรา และผ  ้ด้อยโอกาส และพระราชบ ัญญัติ 
การศ  กษาแห งชาติ พ  ทธศ ักราช 2542 และแก ไขเพ ิ่มเติมถ  ง (ฉบ ับท ี่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท ี่ต้องการ
พ ัฒนาคนไทยให ้เป็น คนท ี่สมบ  รณ ท ั้งด้านร างกาย จ ิตใจ อารมณ   สังคมและสติปัญญา ความร  ้  มีค ณธรรม
และจริยธรรมในการดำรงช ีว ิต สามารถอย   ร วมก ับผ  ้อ ื่นได้อย างมีความส ข และมาตรา 25 กำหนดให้ร ัฐ
ต้องส งเสร ิมการดำเน ินงานและจ ัดต้ังแหล งเรยีนร ้ ตลอดช ีว ิตท  ก ร ปแบบ น ั้น 

 องค การบริหารส วนตำบลล าคอหงษ   พ ิจารณาเห  นความสำค ัญของปัญหาดังกล าว จ  งได้จัด
โครงการสร ้างภ มิค   ้มก ันทางสังคม ให้เด กและเยาวชนตำบลล าคอหงษ   (ก ิจกรรม “โตไปไม โกง”) ข  ้น เพ ่ือ
เป  น การสร้างภ มิค ้มก ันและค าน ิยมท ี่ถ  กต้องซ  ่งจะเป  นรากฐานท ี่สำค ัญท ี่ทำให้เด กและเยาวชนเติบโตข  ้น
เป็นพลเมืองท ี่มีค ณภาพ และเป็นการป้องก ันแก้ไขปัญหาท  จริตคอร  รัปช ันท ี่ได้ผลท ี่ส ด โดยการปล กฝัง
จ ิตสำน  กให้เด กและเยาวชนรกัความถ  กต้อง มีความซ ื่อสัตย  ส  จริต การย ดมั่นในความสัตย จริงร ้จักแยกแยะ
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ถ  กผิด ปฏ ิบ ัต ิต  อตนเองและผ  ้อ ื่นโดยชอบไม คดโกง ม ีจ ิตสาธารณะ ม ีจ ิตสำน  กเพ ื่อส วนรวม ตระหน ักร ้
และคำน  งถ  งส ังคมส วนรวม มีความรับผิดชอบต อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท ี่จะเสียสละ
ประโยชน ส วนตนเพ ื่อรกัษาประโยชน ส วนรวม 
3. ว ัตถุประสงค ์  
  3.1 เพ ื่อส งเสริมและปล กฝังให้เด กและเยาวชนเป็นคนดีมีค ณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ ื่อสัตย  ส จริต 
  3.2 เพ ื่อสร้างภ มิค ้มก ันทางสังคมให้เด กและเยาวชนไม ยอมรับพฤติกรรมท  จริตคอร รัปช ัน
และการโกงท  กร ปแบบ 
  3.3 เพ ื่อส งเสร ิมให้เด  กและเยาวชนม ีจ ิตสาธารณะ และพร ้อมท ี่จะเสียสละประโยชน ส วน
ตน เพ ื่อร ักษาประโยชน  ส วนรวม 
4. เป้าหมาย 

 เด กและเยาวชนต าบลล าคอหงษ  เก ิดความตระหน ักร  ้  สามารถแยกแยะถ  ก ผิด ช ั่ว ดี 
สามารถนำความร  ้ประสบการณ ท ี่ได้รับมาปรบัใช้ก ับตนเองและสังคมส วนรวมได้อย างมีความส ข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเน ินงาน 

 5.1 จ ัดทำโครงการเพ ื่อขออน  มัต ิ
 5.2 แต งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะว ิทยากร 
 5.3 ด าเน ินการตามโครงการ 
 5.4 สร ปผลการด าเน ินการตามโครงการ 

6. พ ื้นท ี่ด าเน ินการ 
 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  

7. งบประมาณดำเน ินการ 
 งบประมาณ  30,000  บาท 

8. ระยะเวลาดำเน ินการ 
 4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผ  ้ร ับผ ิดชอบโครงการ 
 ส าน ักงานปลัดองค  การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  

10. ผลท ี่คาดว่าจะได้ร ับ 
  10.1 เด กและเยาวชนได้รับการปล กฝังให้เป็นคนดีมีค ณธรรม จริยธรรม มีความซ ื่อสัตย  
ส จริต 
  10.2 เด กและเยาวชนมีภ มิค ้มก ันทางสังคม ไม ยอมรับพฤติกรรมท  จริตคอร รัปช ันและการ
โกงท  กร ปแบบ 
  10.3 เด กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท ี่จะเสียสละประโยชน  ส วนตนเพ ื่อรักษา
ประโยชน  ส วนรวม 
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ม ิติท ี่ 2 การบริหารราชการเพ ื่อป ้องก ันการท ุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเม ืองในการต่อตา้นการท ุจริตของผ   ้บริหาร 

2.1.1 ชื่อโครงการ : กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผ ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล       
ล าคอหงษ์” 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท าย ทธศาสตร ชาติว าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท จริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจ บันที่ใช้อย  เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถ งปี พ.ศ. 2564 ซ ่งม  งส  การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางค ณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม ที่ประชาชนไม เพิกเฉยต อการท จริตท กร ปแบบ 
โดยไดร้ับความร วมมือจากฝ่ายการเมือง หน วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ รักษาผลประโยชน 
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภ มิในด้านความโปร งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านท จริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับร ้การท จริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม น้อยกว า
รอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ ่งการที่ระดับคะแนนจะส งข ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่ส งข ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต างจากที่เป็นอย  ในปัจจ บัน ไม ใช้ต าแหน ง
หนา้ที่ในทางท จริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ าหนดย ทธศาสตร การด าเนินงานออกเปน็ 6 ย ทธศาสตร  ดังนี้ 
 ย ทธศาสตร ที ่1 สร้างสังคมท่ีไม ทนต อการท จริต 
 ย ทธศาสตร ที ่2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต อต้านการท จริต 
 ย ทธศาสตร ที ่3 สกัดกั้นการท จริตเชิงนโยบาย 
 ย ทธศาสตร ที ่4 พัฒนาระบบป้องกันการท จริตเชิงร ก 
 ย ทธศาสตร ที่ 5 ปฏิร ปกลไกและกระบวนการปราบปรามการท จริต 
 ย ทธศาสตร ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับร ้การท จริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  องค กรปกครองส วนท้องถิ่นเป็นหน วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่ม  งเน้นการกระจายอ านาจจากส วนกลางลงส  ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหน ่งในการส งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค กรปกครองส วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก องค กรปกครองส วนท้องถิ่นโดยย ดหลักแห งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในท้องถิ่น และส งเสริมให้องค กรปกครองส วนท้องถิ่นเป็น
หน วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส วนร วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส วน
การก ากับด แลองค กรปกครองส วนท้องถิ่นจะท าได้เท าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
การค ้มครองประโยชน ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว าปัญหาการท จริตในองค กรปกครองส วน
ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก คนท างานในองค กรปกครองส วนท้องถิ่นมาเป็นเวลา
ชา้นาน ซ ่งหากพิจารณาจ านวนขององค กรปกครองส วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ 
บั่นทอนความมีค ณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย ส จริต ของคนท างานราชการส วนท้องถิ่นส วนใหญ เหือดหายไป 
และหากจะว ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก สามารถเกิดข ้นกับคนท างานในหน วยงานราชการอ่ืนได้
เช นเดียวกัน เพียงแต คนท างานในองค กรปกครองส วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว าคนท างานในหน วย
ราชการอ่ืน ๆ จ งมีโอกาสหรือความเป็นไปได้ส งที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถ กครหาในเรื่องการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบมากกว า แม้ว าโอกาสหรือช องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกล  นอกทาง 
จะมีได้ไม มากเท ากับที่คนท างานในหน วยงานราชการอ่ืน และม ลค าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานใน
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องค กรปกครองส วนท้องถิ่นได้ก อให้เกิดข ้นก อาจเป็นแค เศษผงธ ลีของความเสียหายที่เกิดจากการท จริตของคน
นอกองค กรปกครองส วนท้องถิ่น ดังนั้น จ งมีความจ าเป็นที่ผ ้บริหารองค กรปกครองส วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต อต้านการท จริตอย างเห นชัดเป็นร ปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การท จริต ส งเสริมให้องค กรปกครองส วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร งใส มีความเข้มแข งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน ส ขแก ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการท จริตขององค กรตนเองต อไปให้ครอบคล มพ้ืนทีทั่วประเทศต อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต อต้านการท จริตของผ ้บริหารองค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการท จริตในองค กรที่บริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต อต้านการท จริตของผ ้บริหาร อย างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต อต้านการท จริตของผ ้บริหารต อสาธารณะชน อย างน้อย 1 
ครั้ง 
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการท จริตขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต อต้านการท จริตของผ ้บริหารองค กรปกครองส วน
ท้องถิ่น 
  6.2 ประช มหน วยงาน/บ คคลที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต 
  6.4 ประช มคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต 
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต อต้านการท จริตของผ ้บริหาร อย างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต อต้านการท จริตของผ ้บริหารต อสาธารณะชน อย างน้อย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริตขององค กรปกครองส วนท้อถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
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10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีความโปร งใส สามารถ
ป้องกันการท จริตของบ คลากรองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ได้ 
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
2.2.1 (1) ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ เป็นหน วยงานบริหารราชการองค กรปกครองส วน
ท้องถิ่นร ปแบบหน ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค การบริหารส วนต าบล หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก องค กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค การบริหารส วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก ประชาชน ผ ้มารับบริการติดต อกับหน วยงานต างๆ ขององค การบริหารส วนต าบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอย  กับฝ่าย
ผ ้บริหาร ไม มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อน มัติ อน ญาต ไปยังหัวหน้า
หน วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต าง ๆ ซ ่งเป็นอ ปสรรคอย างยิ่งต อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล าช้า ประชาชนไม ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหต หน ่งของการกระท าการท จริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน ส ข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว าด้วยหลักเกณฑ  และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิด
ประโยชน ส ขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐ ไม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ค ม้ค า 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความย  งยาก จ ง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ข ้น 
 3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพ งพอใจในการบริการจากหน วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อน ญาต อน มัติของผ ้บริหารท กระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผ กขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ด ลพินิจอันอาจเป็นเหต แห งการท จริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน งหน้าที่ราชการ 
 



ห น้ า  | 22 

 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค การบริหารส วนต าบล ปลัดองค การบริหารส วน
ต าบล และหัวหน้าส วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค การบริหารส วนต าบลมอบหมายให้
รองนายกนายกองค การบริหารส วนต าบล นายกองค การบริหารส วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค การบริหาร
ส วนต าบล และหัวหน้าส วนราชการ ปลัดองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ มอบหมายให้หัวหน้าส วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อน ญาต อน มัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ท กส วนราชการและผ ้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผ ้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ท กเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผ ้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม น้อยกว า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพ งพอใจในบริการที่ได้รับอย  ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผ กขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช องทางแห งการท จริต 
 
2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยา่ง 
เคร่งครัด 
2.2.2 (1) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร ข้อม ลข าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีฐานะเป็นนิติบ คคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ ายเงินและการบริหารงานต างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค การบริหารส วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนจะต้อง
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บริหารงานด้วยความซื่อสัตย  ส จริต มีความโปร งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค การบริหารส วนต าบลเป็นไปอย างโปร งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนในท้องถิ่น จ งมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร ข้อม ล
ข าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถ งข้อม ลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ลท กโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อม ลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต างๆ ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการท จริตในหน วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร ข้อม ลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต างๆ ขององค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการพัสด ขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น 
พ .ศ . 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  9) พ .ศ . 2553 จ านวน  3 ช องทาง ได้แก   ทางเว บไซต   บอร ด          
ประชาสัมพันธ   หนังสือ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อม ลกระบวนการจัดหาพัสด เพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผ ้ผ านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2 น าส งประกาศไปเผยแพร ประชาสัมพันธ ตามช องทางการประชาสัมพันธ ขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ไดแ้ก   ทางเว บไซต  บอร ดประชาสัมพันธ   หนังสือประชาสัมพันธ  เป็นต้น 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร ข้อม ลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม น้อยกว า 3 ช องทาง 
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10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เขา้ถ งขอ้ม ลข าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสด เป็นไปอย างโปร งใส ตรวจสอบได้ท กขั้นตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการท จริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 
2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
แกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (1) ชื่อโครงการ : จ้างส ารวจความพึงพอใจของผ ้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค การบริหาร
ส วนต าบล และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก องค กรปกครอง
ส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบลและ
ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน ส ขของประชาชน โดยค าน งถ งการมีส วนร วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค การบริหารส วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อม ลข าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก ประชาชนในท้องถิ่น นั้น   
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ในฐานะผ ้ให้บริการก จะไม ทราบว าภารกิจที่ให้บริการไป
นั้น ประชาชนได้รับประโยชน  หรือเกิดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีค ณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผ ้รับบริการหรือไม  การที่จะทราบถ งความพ งพอใจจากผ ้รับบริการ จ งต้องมี
โครงการส ารวจความพ งพอใจของผ ้รับบริการ องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ จ งได้ด าเนินการส ารวจ
ความพ งพอใจจากประชาชน ผ ้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพ งพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส าน กความตระหนักให้แก บ คลากรผ ้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยย ดประโยชน ส ขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปร งและพัฒนางานด้านบริการให้มีค ณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การท จริตประพฤติมิชอบในหน วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศ กษาระดับอ ดมศ กษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพ งพอใจของประชาชนในเขตองค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ  จ านวน 1 ครั้ง ต อปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออน มัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอ ดมศ กษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสด ฯ 
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  6.2 ด าเนินการส ารวจความพ งพอใจจากประชาชนในเขตองค การบริหารส วนต าบล     
ล าคอหงษ ตามร ปแบบที่ก าหนด 
  6.3 สร ปประมวลผลการส ารวจความพ งพอใจแจ้งให้องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ 
ทราบ 
  6.4 ด าเนินการเบิกจ ายเงินให้แก สถาบันผ ้ท าการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพ งพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปร งการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน ส ขแก 
ประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพ งพอใจของประชาชนที่มีต อการบริหารงานขององค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ  จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผ ้รับบริการมีความพ งพอใจไม ต่ ากว าร้อยละ 80 
  - การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร งใส และเกิดประโยชน ส งส ดแก ประชาชน 
 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ด ี
2.3.1 ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค กรปกครองส วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห นของประชาชนผ ้รับบริการ เพ่ือปรับปร งการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่ส ด ประกอบกับในปีที่ผ านมาได้มีการประเมิน
องค กรปกครองส วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล าวอย างต อเนื่องท ก
ปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน ส ขต อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจขององค กรมีประสิทธิภาพและความค ้มค า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย างแทจ้ริง หรืออย างน้อยมีผลการประเมินไม ต่ ากว า
ปีที่ผ านมา องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ จ งได้จัดท าโครงการปรับปร งกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยย ดกรอบแนวทางการ
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พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค กรปกครองส วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟ้งและส ารวจความคิดเห นของประชาชนผ ้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปร งและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ให้สั้นลง 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าคอหงษ  
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  4.5 ผ ้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อน ญาต การอน มัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปส  ผ ้ใต้บังคับบัญชาซ ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต งตั้งคณะกรรมการปรับปร งขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประช มคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค กรปกครองส วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปร งขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว าเรื่องใดที่
ผ ้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอน ญาต การอน มัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแ้ก ผ ้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค การบริหารส วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค การบริหารส วนต าบล หรือปลัด
องค การบริหารส วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภ มิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล าว
มาปรับปร งการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห นและอ ปสรรคต างๆ ให้นายกเทศองค การบริหาร
ส วนต าบลและผ ้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ท กกอง/ส านัก ในองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร วในการติดต อขอรับบริการ และมีความพ งพอใจใน
การใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล องตัว และบ คลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิร ประบบราชการ 
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข ้น
และท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต อคณะผ ้บริหารมากยิ่งข ้น 
 
2.3.2 ชื่อโครงการ : ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซ ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิร ประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน ส ขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความค ้มค าในเชิงภารกิจแห งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและย บเลิก
หน วยงานที่ไม จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล าว จ งได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว าด้วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 โดยก าหนดให้องค กรปกครองส วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี ้โดย 
อย างน้อยต้องมีหลักเกณฑ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต อความตอ้งการของประชาชน  
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เป็นองค กรปกครองส วนท้องถิ่นร ปแบบหน ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน ส ขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการ
จ งเป็นงานบริการแบบหน ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผ ้บริหารและพนักงานท กท านจะต้องร วมกัน
ปรับปร งและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่ส ด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพ งพอใจ รวมถ งการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการที่มีค ณภาพทั่วถ งและแก้ไขปัญหาต างๆ ที่เกิดข ้นในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ให้กับ
ประชาชนไดอ้ย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย างสะดวกรวดเร วและถ กต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับร ้สภาพปัญหาและแกไ้ขปัญหา
ที่เกิดข ้นได้ 
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบ คลากรให้ค าน งถ งผลลัพธ ในด้านการบริการ
ประชาชนผ ้มาติดต อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลล าคอหงษ และผ ้ที่มาติดต อราชการกับองค การบริหารส วนต าบล   
ล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออน มัติ 
  6.2 จัดให้มีการประช มคณะท างานปรับปร งขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก ประชาชน 
   6.4.1 ปรับปร งแผนผังก าหนดผ ้รับผิดชอบให้เป็นปจัจ บัน 
   6.4.2 ปรับปร งป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก ประชาชน 
   6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ นพับประชาสัมพันธ เผยแพร ข้อม ลข าวสารต างๆ 
   6.4.4 จัดให้มีกล อง/ต ้รับความคิดเห นของประชาชน 
   6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร มค าร้องต างๆ พร้อมตัวอย างการกรอกแบบฟอร มท ก
งานบริการ 
   6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช วงพักกลางวันและในวันหย ดราชการ 
   6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอน ญาต การอน มัต ิการรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการส ารวจความพ งพอใจของประชาชนต อการใหบ้ริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ เพ่ือน า
จ ดบกพร องในการจัดท าโครงการมาปรับปร งแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข ้น
อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปงีบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ท กกอง/ส านัก ในองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย างสะดวกรวดเร วและถ กต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับร ้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข ้นได ้
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบ คลากรค าน งถ งผลลัพธ  ในด้านการบริการ
ประชาชนผ ้มาติดต อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
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 2.4 การเชิดช เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

2.4.1  ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดช เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจ บันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส วนร วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส วนร วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมน ญแห งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย องเชิดช เกียรติ
บ คคล เด ก เยาวชนและองค กรที่ให้การสนับสน นการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน แก ช มชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บ คคลหรือองค กรมีความม  งมั่น ตั้งใจ ร วม
เป็นแกนน าในการส งเสริม สนับสน น และอน รักษ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ   จัดท ากิจกรรมเชิดช เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะ 
เพ่ือน าผ ้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหม  บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดช เกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต  และวันผ ้ส งอาย ในท กปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความม  งมั่น ช วยเหลือสังคม 
และเปน็แบบอย างต อบ คคลอื่นในช มชน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย องบ คคลที่ให้การสนับสน นการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ที่เปน็ประโยชน แก ช มชน สังคม และประเทศชาติอย างต อเนื่องให้สังคมได้รับร ้ 
  3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ และเผยแพร ผลงานของผ ้ที่ ได้รับรางวัลให้ เป็นตัวอย างที่ดีแก 
สาธารณชนต อไป 
  3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บ คคล ร วมสนับสน นและส งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอย างต อเนื่องและกว้างขวางยิ่งข ้น 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลล าคอหงษ  
5. สถานที่ด าเนินการ 

 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชาสัมพันธ กิจกรรมเชิดช เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะ 
  6.2 ประสานก านัน ผ ้ใหญ บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบ คคลผ ้เขา้ร วมกิจกรรมเชิดช 
เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะ 
  6.3 จัดท าเอกสารผ ้ท าค ณประโยชน ด้านต างๆ เพ่ือเสนอผ ้บังคับบัญชา ดังนี้ 
   - ด้านช วยเหลือสังคมดีเด น 
   - ด้านถ ายทอดภ มิปัญญาท้องถิ่นดี เด น  เช น ด้านศิลปวัฒนธรรม, ด้านการ        
จักรสาน ฯลฯ    
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดช เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะ 
  6.5 สร ปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดช เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผ ้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผ ้ท าค ณประโยชน ไดร้ับการเชิดช เกียรติประชาชนผ ้มีจิตสาธารณะเพ่ือให้เป็นแบบอย างกับ
ประชาชน 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงานของหน วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค าน งถ งหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถ งข้อเท จจริงของการท จริตที่เกิดข ้นภายในหน วยงานของภาครัฐ สาเหต ส วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบ คคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการท จริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค กรที่น าไปส  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค านิยม
และวัฒนธรรมขององค กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผ ้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถ งความรับผิดชอบและการมีส วนร วมในการต อต้านการท จริตภายในองค กร ของผ ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถ งแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต อการด าเนินงานก ตาม แต เป็นสิ่งส าคัญที่หน วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปส  องค กรที่มีค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร วม
ในการต อต้านการท จริตอันจะส งผลต อสังคม ช มชน และประเทศเกิดความตระหนักถ งภัยจากากรท จริตและ
ปฏิเสธการท จริตในท กร ปแบบ 
  ดังนั้น องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จ งได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย  ส จริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ข ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค กรที่จะน าไปส _การยกระดับค ณธรรม
และความโปร งใสในการด าเนินงานให้ส งข ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บ คลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย  ส จริต มีค ณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้ท กส วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปย ดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค กรที่มีความโปร งใส มีค ณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บ คลากรในองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าขอ้ตกลงในการปฏิบัติราชการของท กส วนราชการระหว างส วนราชการกับผ ้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย  ส จริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของท กส วนราชการเสนอผ ้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ พร้อมแจง้ใหท้ กส วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ท กส านัก/กอง องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.5.2 ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุมด แล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ให้ความร วมมือกับหน วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบค ม ด แลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
เนื่องจากเห นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปจัจัยส าคัญช วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ เป็นไปอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ 
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข ้น ซ ่งนอกจากจะให้ความร วมมือกับหน วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ
ภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในท กส วนราชการ การให้ความร วมมือกับส านักงานการตรวจเงิน
แผ นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปีได้มอบหมายให้หน วยงานผ ้เบิก/หัวหน้าหน วยคลัง มี
หน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ นดิน กรณีได้รับข้อ
ทักท้วงให้หัวหน้าหน วยงานผ ้เบิก/หัวหน้าหน วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร ว อย างช้าไม เกิน 45 วัน 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต  สตง.ยืนยันว ายังไม มีเหต ผลที่จะ
ล้างข้อทักท้วง ก จะด าเนินการชี้แจงเหต ผลและรายงานให้ผ ้ว าราชการจังหวัดให้เสร จสิ้นภายใน 45 วัน นับ
จากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝาก
เงิน การเก บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กร 
ปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถ ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการ
ท จริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กอง
วิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร งครัด เที่ยงธรรม ไม เลือก
ปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล าวหาบ คลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้
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ความร วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบค ม ด แล การปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เพ่ือความโปร งใส และ
ป้องกันการท จริต และผลการบริหารงานที่ผ านมาในรอบ 10 ปี ไม พบการท จริตแต อย างใด 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการท จริต 
  3.2 เพ่ือความโปร งใส และปอ้งกันการท จริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ท กส านัก/กอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ท กส านัก/กอง ในองค บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
 6. วิธีด าเนินการ 
  - ท กส านัก/กอง ให้ความร วมมือกับหน วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบค ม ด แล การปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  - ปฏิบัติตามข้อทักทว้งฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ท กส านัก/กอง ในองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการท จริต 
  10.2 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีความโปร งใส และป้องกันการท จริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

2.5.3 ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับด แลองค กรปกครองส วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค กรปกครองส วนท้องถิ่นแต 
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผ ้ว าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับด แลให้องค กรปกครองส วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย างเคร งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค กรปกครอง
ส วนท้องถิ่น ซ ่งในแง ของการท จริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม  หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค กรปกครองส วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต างๆ อย าง
โปร งใสและส จริต ซ ่งหน วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการท จริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
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  ดังนั้น องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จ งได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร วมมือกับ
หน วยงานตรวจสอบ” ข ้น เพ่ือส งเสริมสนับสน นกลไกการตรวจสอบจากหน วยงานภาครัฐและองค กรอิสระที่มี
หนา้ที่ตรวจสอบองค กรปกครองส วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถ ประสงค  
  เพ่ือส งเสริมสนับสน นกลไกการตรวจสอบจากหน วยงานภาครัฐและองค กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค กรปกครองส วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบค ม ด แลการปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ จาก
หน วยงานภาครัฐและองค กรอิสระอย างมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร วมมือกับหน วยงานตรวจสอบทั้งจากผ ้ก ากับด แลและองค กรอิสระ อาท ิ
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีหรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ท กส านัก/กอง องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ให้ความร วมมือในการตรวจสอบ ควบค ม ด แลการ
ปฏิบัติราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จากหน วยงานภาครัฐและองค กรอิสระ 
 
2.5.4  ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผ ร้ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส วนร วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห น ซ ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ านช องทางต างๆ ได้แก  ระบบอินเตอร เน ต ทางโทรศัพท  หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน 
ได้อย างมีประสิทธิภาพ จ งได_แต งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ  รวมถ งจัดท าค jมือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ข ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผ ้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการท จริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ เกี่ยวข้องอย างถ กต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผ ้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าค  มือด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  6.3 จัดประช มให้ความร ้เจ้าหน้าที่ผ ้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช องทางการร้องเรียนต างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ ให้ผ ้รับบริการ ผ ้มีส วนได้เสีย ค  สัญญา ประชาชนทั่วไป หน วยงานภายนอก
ตลอดจนบ คลากรภายในหน วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล าวได้
ตรงกับความตอ้งการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ตามค  มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค การบริหารส วนต าบลล าคอ
หงษ  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ ที่เกี่ยวข้องอย าง
ถ กต้อง 
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 มิติที ่3 การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อม ลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 
3.1.1 ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อม ลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดใหห้น วยงานของรัฐ 
จะตอ้งจัดให้มีการเผยแพร ข้อม ลที่ส าคัญๆ ของหน วยงาน เช น โครงสร้างและการจัดองค กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จ งได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร ข้อม ลข าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” ข ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เขา้ถ งขอ้ม ลตามภารกิจหลักขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ไดง้ ายและสะดวกมากข ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร ข้อม ลข าวสารที่ส าคัญและเข้าถ งง าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร ข้อม ลข าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผ ้รับบริการสามารถเข้าถ งข้อม ลข าวสารได้สะดวกมากยิ่งข ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อม ลประเภทต างๆ เผยแพร ต อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถ งไดโ้ดยสะดวก 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อม ลข าวสารประเภทต างๆ เผยแพร ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - งบประมาณรายจ ายประจ าปี 
   - แผนการด าเนินงาน 
   - แผนอัตราก าลัง 
   - แผนการจัดหาพัสด  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   - สร ปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ข้อม ลรายรับและรายจ าย 
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - รายงานการประช มคณะผ ้บริหารท้องถิ่น 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพ งพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ท กกอง/ส านัก องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนขอ้ม ลข าวสารที่ได้รับการเผยแพร  
 
3.1.2  ชื่อโครงการ : สื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ในภาวะสังคมปัจจ บัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล กทรอนิกส ต างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพส ง การน าเอาเทคโนโลยีต างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ านสื่อการประชาสัมพันธ  เพ่ือให้บรรล ผลส าเร จ และรวดเร วยิ่งข ้น โดยเฉพาะการสร ปเพ่ือให้
ความร ้ความเข้าใจได้ง ายในช วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องป พ้ืนฐาน สร้าง
ความน าเชื่อถือ และน าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ   ให้สามารถ
มองเห นภาพหรือเห นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต างๆ ได้ชัดเจนถ กต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถ งและมีส วนร วมรับร ้ในภารกิจขององค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ   จ งจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย างไรบ้าง ในแต ละขั้นตอนที่ต างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร วมมือสนับสน น ซ ่งจะมีผลต อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนา้ที่อย างโปร งใสและย ติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ การด าเนินงานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยผ านทางสื่อประเภทต างๆ ได้แก  สื่อสิ่งพิมพ , สื่อวิทย , โทรทัศน , สื่อ Social network ผ านทาง
จดหมายอิเล กทรอนิกส  
  2. เพ่ือสร้างจิตส าน กให้เกิดการเรียนร ้ รับร ้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  อย างถ กตอ้งและโปร งใส 
  3. เพ่ือส งเสริมให้ประชาชนมีส วนร วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ  
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภ มิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด น ให้เป็นที่ทราบกันอย างแพร หลาย 
  6. เพ่ือความสัมพันธ ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว างองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
สื่อมวลชนและประชาชน 
4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ภารกิจขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ให้แก 
ประชาชนโดยทั่วไปอย างกว้างขวาง เช น 
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปีเพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค การบริหาร
ส วนต าบลล าคอหงษ  
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  4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผ ้บริหาร 
  4.3 จัดท าแผ นพับประชาสัมพันธ องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค การบริหารส วนต าบล     
ล าคอหงษ  
  4.5 จัดท าวีดีโอภาพเคลื่อนไหว 
  4.6 จัดท าค  มือส าหรับประชาชน 
  4.7 ป้ายประชาสัมพันธ  
  4.8 เสียงตามสาย 
  4.9 เว บไซต  / เฟสบ ๊ค / Youtube  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  4.10 อ่ืนๆ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ และภายใน 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนออน มัติโครงการ 
  6.2 ด าเนินการประช ม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร วมน าเสนอร างร ปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนร ้อย างเหมาะสมตามภารกิจขององค การ
บริหารส วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ 100,000 บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถ งบทบาท ภารกิจขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  - ประชาชนได้รับทราบข้อม ลข าวสารการด าเนินงานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ 
จากสื่อการประชาสัมพันธ  
 

3.2 การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1  ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศ นย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เป็นหน วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต างๆ ที่อย  ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน ต อประชาชนผ ้รับบริการโดยตรง โดยถือว าประชาชนเป็นศ นย กลางที่จะได้รับการบริการ
อย างสะดวกรวดเร ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย างต อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จ งมีการจัดตั้งศ นย รับ
เรื่องราวร้องท กข เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องท กข จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย าง
ถ กต้องหรือน ามาเปน็ขอ้ม ลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก ประชาชนที่มาติดต อราชการ ณ ส านักงานองค การบริหาร
ส วนต าบลล าคอหงษ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ อันดีระหว างบ ลากรขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ 
กับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องท กข จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผ ้มีส วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย างมีค ณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถ งตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผ ้รับบริการ และผ ้มีส วนได้ส วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต างกันได้อย าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข ้นตามมาได ้
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต งตั้งเจา้หน้าที่ผ ้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งท กข  
  5.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ให้ประชาชนทราบช องทางในการร้องท กข /ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผ ้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผ ้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร งด วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผ ้รอ้งทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร  – วันศ กร   ตั้งแต เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช องทางร้องท กข /รอ้งเรียน ดังนี้ 
  6.1  ส านักงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  6.2 ท างโท รศั พท ห มาย เล ข  0-4475-6380 ต อ  1 0 4  ท างโท รส ารห มาย เล ข               
0-4475-6184 
  6.3 ทางเว บไซต  WWW.lamkhohong.go.th 

  6.4  ทางเฟสบ ๊ค ของ  “องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ”  

  6.5 ทางไปรษณีย  
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
 
 
 

http://www.lamkhohong.go.th/
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องท กข /ร้องเรียน ประจ าสัปดาห /ประจ าเดือน ท าให้เห นว า
ประชาชนได้มีส วนร วมในการสอดส องด แลสังคมและการอย  ร วมกัน แสดงให้เห นถ งการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส วนร วมในการด าเนินงานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปร งตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องท กข  
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผ ้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.2.2 ชื่อโครงการ : องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์เคลื่อนที่พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เป็นหน วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต างๆ ที่อย  ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน ต อประชาชนผ ้รับบริการโดยตรง โดยถือว าประชาชนเป็นศ นย กลางที่จะได้รับการบริการ
อย างสะดวกรวดเร วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย างต อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงร ก จ งได้จัดท าโครงการองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ เคลื่อนที่พบประชาชน  เพ่ือส ารวจความ
ต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว าต้องการให้องค การบริหารส วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง 
และให้บริการงานด้านต างๆ ซ ่งอย  ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร วมมือกับองค กรเอกชนโดย
เน้นให้บริการฟรีแก ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว าบริการก ให้คิดในอัตราถ กที่ส ด เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่ส ดร วมกับการประช มเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาช มชน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก ประชาชนโดยไม ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน
องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ซ ่งอาจเสียค าใช้จ ายหรือเสียเวลาเพิ่มข ้น 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย าง
ถ กต้องหรือน ามาเปน็ขอ้ม ลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต อไป 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ อันดีระหว างบ คลากรขององค การบริหารส วนต าบลล าคอ
หงษ กับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  น าบริการในหน้าที่ของท กส วนงานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ออกไปให้บริการ
แก ประชาชนหม นเวียนหม  บ้านต างๆ ในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ทั้งหมด  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในพ้ืนที่องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร างโครงการเสนอคณะผ ้บริหารพิจารณาอน มัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสน นโครงการให้บรรล ผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับท กกองท กฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ
แก ประชาชนในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ทั้งหมด 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
  5. ประสานงานกับท กส วนงาน 
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  6. ประชาสัมพันธ ให้ประชาชนทราบล วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ 
เคลื่อนที ่
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ  5,000 บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนท กช มชนที่อย  ในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ซ ่งได้
เข้าร วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต างๆ ขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ อย างทั่วถ ง 
  10.2 ประชาชนท กช มชนที่อย  ในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ร วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของ
องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  และความตอ้งการด้านสาธารณ ปโภคของประชาชน 

 
3.2.3 ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เป็นส วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการด แลด้าน
การสาธารณส ขและสิ่งแวดล้อมให้แก ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณส ข พ.ศ. 2535 ซ ่งม  งเน้น
การบริการให้ประชาชนอย  ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต อการด ารงชีวิตได้อย างปกติส ข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการ
แจ้งเรื่องราวหรือร้องท กข อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหต เดือดร้อนร าคาญ เช น กลิ่น
เหม น เสียงดัง กองสาธารณส ขและสิ่งแวดล้อมจ งมีหน้าที่เร ง ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหต เดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร ว 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหต เดือดร้อนร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณส ข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย างถ กต้องรวดเร ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อย  ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่
4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องท กข เกี่ยวกับเหต เดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต งตั้งเจา้หน้าที่ผ ้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหต เดือดร้อนร าคาญ  
  5.2 เผยแพร ประชาสัมพันธ ให้ประชาชนทราบช องทางในการแจ้งเหต เดือดร้อนร าคาญ 
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  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ านศ นย รับเรื่องราวร้องท กข องค การบริหารส วนต าบล   
ล าคอหงษ  
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องท กข  และน าเรื่องเสนอต อคณะผ ้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผ ้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเร งด วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผ ้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร  – วันศ กร  ตั้งแต_เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช องทางร้องท กข /รอ้งเรียน ไดแ้ก  1) ไปรษณีย  2) โทรศัพท  3) โทรสาร 4) เว บไซต  5) เฟสบ ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องท กข /ร้องเรียนเหต เดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าท กเดือน ท าให้
เห นว าประชาชนได้มีส วนร วมในการสอดส องด แลสังคมและการอย  ร วมกัน แสดงให้เห นถ งการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส วนร วมในการสอดส องด แลการด าเนินงานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปร งเหต เดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหต หรือ
รอ้งเรียน/รอ้งท กข  
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผ ้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.3 การสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค กรปกครองส วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค กรและโครงสร้างของ
องค กรจัดท าแผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท้องถิ่นในร ปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ในฐานะองค กรปกครองส วนท้องถิ่น
ร ปแบบองค การบริหารส วนต าบล มีองค กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ โดย
งานวิเคราะห นโยบายและแผน จ งแต งตั้งคณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ ข ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส งเสริมให้บ คลากรขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  และตัวแทนประชาชนจาก
ท กภาคส วนไดม้ีส วนร วมและแสดงความคิดเห นในการจัดท าร างแผนย ทธศาสตร การพัฒนาองค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ และแผนพัฒนาสี่ปีองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ให้สอดคล้องกับประเด นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค การบริหารส วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ 
ก าหนดดว้ยความถ กต้อง โปร งใส และส จริต 



ห น้ า  | 42 

 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประช มคณะกรรมการช มชน เพ่ือคัดเลือกผ ้แทนประชาคม 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน ง 2 ปี จะครบก าหนด ในวันที่ 16 ก มภาพันธ  2562 องค การบริหารส วนต าบล   
ล าคอหงษ จ งต้องด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ  ที่ครบวาระการด ารงต าแหน ง  
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ มีคณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ เพ่ือเป็นองค กรในการยกร างหรือจัดท าร างแผนย ทธศาสตร การพัฒนาองค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  และร างแผนพัฒนาสี่ปีองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนา
ในการพัฒนาองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ความต้องการของประชาคมและช มชนในเขตองค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ด้วยความถ กต้อง โปร งใส ส จริต และให้ความส าคัญในการต อต้านการท จริต 
 
3.3.2 ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค กรปกครองส วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส วนร วมอย างแข งขันกับมาตรการการป้องกันการท จริตในองค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ  
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ านการประชาคม) ในการมีส วนร วมกับองค การบริหาร
ส วนต าบลล าคอหงษ  อย างแข งขันส าหรับการท างานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ านการประชาคม) ให้มี
ส วนร วมอย างแข งขัน กับมาตรการการป้องกันการท จริตในองค การบริหารส วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย าง
ถ กต้อง 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหม  บ้าน 12 หม  บ้าน 
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ านการประชาคม) ให้มีส วนร วมกับองค การบริหาร
ส วนต าบลล าคอหงษ อย างแข งขัน ส าหรับการท างานขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส วนเกี่ยวข้องกับองค การบริหาร
ส วนต าบลล าคอหงษ ในหลายๆ ส วน เช น ให้ตัวแทนประชาคมมีส วนร วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว าด้วย
การพัสด  เช น  เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสด   เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
8. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส วนร วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค การ
บริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถ งสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส วนร วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 ชื่อโครงการ : จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบค มภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต อผ ้ก ากับ
ด แลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินอย างน้อยปีละหน ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถ กต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค การบริหารส วน
ต าบลล าคอหงษ จ งได้มีการจัดท าและรายงานการควบค มภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินก าหนด 
เป็นประจ าท กป ี
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบค มภายใน ระดับองค กรขององค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ  
  2. เพ่ือสร ปรายงานผลการประเมินผลการควบค มภายในให้นายกองค การบริหารส วนต าบ
ล าคอหงษ ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบค มภายในต อผ ้ ก ากับด แลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินตามก าหนด 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ท กกอง/ส านัก ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ท กกอง/ส านัก ขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบค มภายในระดับองค กร 
  2. แต งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบค มภายใน ระดับหน วยงานย อย 
  3. ผ ้บริหารมีหนังสือแจ้งใหท้ กส วนราชการติดตามและประเมินผลการควบค มภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบค มภายใน ระดับหน วยงานย อย ด าเนินการ
ประเมินองค ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปร งการควบค มภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบค มภายในระดับองค กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบค มภายใน ตามระเบียบฯ ข_อ 6 ระดับองค กร และน าเสนอผ ้บริหาร พร้อมจัดส ง
รายงานให้ผ ้ก ากับด แลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บ คลากรมีความร ้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพส งส ด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป/องกันและลดความเสี่ยงต อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน ส งส ดต อองค กรและประชาชนโดยรวม 
 
4.1.2 ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล       
ล าคอหงษ ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ว าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ในฐานะหน วยรับตรวจจัดวางระบบควบค มภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบค มภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต างๆ ของหน วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบค มภายในต อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ผ ้ก ากับด แลอย างน้อยปีละหน ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถ ประสงค เพ่ือสร้างความมั่นใจอย างสมเหต สมผลว าการด าเนินงานของหน วยรับตรวจ
จะบรรล วัตถ ประสงค  ของการควบค มภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซ ่งรวมถ งการด แลรักษาทรัพย สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการท จริตในหน วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบค มภายใน  เพ่ือน าความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดว าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบค มที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลด
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ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข ้น และให้สามารถบรรล ตามวัตถ ประสงค ของการควบค มภายใน จ งได้
ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบค มภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ส วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปร งหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบค มลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการท จริตในหน วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปร งหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบค มภายในของส วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต อคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน ผ ้
ก ากับด แลภายในเวลาที่ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปร งกลไกการควบค มภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ท กกอง/ส านัก องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบค มภายในองค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ   (ระดับองค กร) จัดส งรายงานแผนการปรับปร งการควบค มภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ท กส วนราชการ
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว างป ี
  6.2 หัวหน้าส วนราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ น าแผนการปรับปร งการ
ควบค มภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต อที่ประช มคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบค มภายในของส วนราชการ (ระดับส วนย อย) 
  6.3 หัวหน้าส วนราชการขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปร งการควบค มภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอ ปสรรคต อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบค มภายในองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบค มภายในองค การบริหารส วนต าบล      
ล าคอหงษ ประช มพิจารณาและประเมินผลการควบค ม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต ละส วนราชการว า
มีความเพียงพอหรือไม หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปร งการควบค มภายในต อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ นดินผ ้ก ากับด แลอย างน้อยปีละหน ่ งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปlงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ส วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปร งการควบค มภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปร งการควบค มภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบค มภายในต อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ นดินผ ้ก ากับด แลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอย  ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร ว ถ กต้อง 
ประชาชนหรือผ ้รับบริการเกิดความพ งพอใจสร้างความสะดวกให้แก ประชาชนมากที่ส ดถ กต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท จจริง ไม มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร งใสไม เกิดการท จริตคอร รัปชัน มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน วยงานภายในและภายนอกไม พบ
ข้อบกพร องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้ม ลอื่นต อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย างค ้มค าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ  
ตรวจสอบได ้
  3.3 ปฏิบัติงานถ กต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จ งต้องมีการปรับปร ง
แก้ไขการท างานขององค กรให้มีความโปร งใส สามารถเปิดเผยข้อม ลข าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถ กต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผ ้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบท กสามเดือน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ ายถ กต้อง รวดเร ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส วนร วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผ ้รับบริการ 

4.2.2  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เห นถ งประโยชน จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส วนร วมตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมน ญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว าด้วยหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนย ทธศาสตร 
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  จ งได้ด าเนินการ
ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทน
ช มชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส วนร วมโดยผ านช องทางหรือกลไกในการร วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค การบริหารส วนต าบลท กข้ันตอน ซ ่งหมายความรวมถ งประชาชนสามารถมี
โอกาสในการได้รับข้อม ลข าวสารและแสดงความคิดเห น ได้เรียนร ้การบริหารราชการแบบมีส วนร วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส วนองค การบริหารส วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส วนร วมกับภาครัฐมากข ้น เพ่ือกระต ้นการปรับเปลี่ยนส  การบริหารราชการที่
เปิดเผย โปร งใส เน้นการมีส วนร วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
เพ่ือประโยชน ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสน นให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส วนร วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
  3.2 เพ่ือป้องกันการท จริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค การบริหารส วนต าบล
ล าคอหงษ ให้เกิดการพัฒนาได้อย างค ม้ค า 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนช มชนในพื้นท่ีองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนช มชนจากการประช มประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนช มชนเข้าร วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไดแ้ก  กรรมการตรวจการจ้าง  
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  6.2 จัดท าค าสั่งแต งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซ ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า
ด้วยการพัสด ขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการ
แต งตั้งให้มีผ ้แทนช มชนเข้าร วมเป็นกรรมการ แต องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ให้ความส าคัญในการมี
ตัวแทนช มชนเข้าร วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย างซื่อตรง โปร งใส โดยตัวแทนช มชนไม ต้องร วม
รับผิดหากเกิดความเสียหาย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค การบริหารส วนต าบลล าคหงษ  
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  มีความโปร งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร วมตรวจสอบและไม เกิดปญัหาการท จริตคอร รัปชัน 
 
4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1  ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพ ผ ้บริหาร  สมาชิกสภา  ผ ้น าหม ่บ้าน  กลุ่มผ ้น าต่างๆ ข้าราชการ  
พนักงานส่วนต าบล  ล กจ้างประจ า พนักงานจ้าง อบรมและทัศนะศึกษาด งานนอกสถานที่  เสริมทักษะ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจ บันองค กรปกครองส วนท้องถิ่นมีบทบาท  และมีความส าคัญต อการพัฒนาประเทศ  
พัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาทรัพยากรมน ษย เป็นสิ่งจ าเป็นมาก  โดยเฉพาะผ ้น าท้องถิ่น  คณะผ ้บริหาร บ คลากร
ท้องถิ่นที่จะเป็นผ ้ขับเคลื่อนและน าท้องถิ่นไปส  ความกินดี อย  ดี ตามวิถีชีวิตของแต ละช มชนแต ละท้องถิ่น  การ
อบรมให้ความร ้และการศ กษาด งานจ งเป็นส วนหน ่งที่จะน ามาปรับปร งประย กต ใช้  ในการเตรียมความพร้อม  
การพัฒนาศักยภาพ  การบริหารงานพร้อมทั้งส งเสริมการพัฒนาช มชนให้มีความเข้มแข ง มีความเป็นอย  ที่
ยั่งยืน   

 องค กรปกครองส วนท้องถิ่นจ งให้ความส าคัญโครงการพัฒนาศักยภาพ ผ ้บริหาร  สมาชิกสภา  
ผ ้น าหม  บ้าน กล  มผ ้น าต างๆ ข้าราชการ  พนักงานส วนต าบล  ล กจ้างประจ า พนักงานจ้าง  อบรมและทัศนะ
ศ กษาด งานนอกสถานที่ เสริมทักษะด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการพัฒนาคน  ในการส งเสริมศักยภาพ  ที่
จะต้องได้รับการพัฒนา  ทั้งทางด้านความร ้  ความสามารถ  การท างานร วมกัน  การแลกเปลี่ยนความร ้จาก
หน วยงานอ่ืน  ตลอดจนการศ กษาหาความร ้จากท้องถิ่นอื่น  ช มชนอ่ืน  ในการน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา  
ปรับปร งให้เข้ากับพื้นท่ี  กับท้องถิ่นของตนเอง  เพ่ือประโยชน ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นการบริหารงาน
เพ่ือตอบสนองต อความต้องการของประชาชน ให้เกิดความค ้มค าเป็นประโยชน ส งส ดของท้องถิ่นต อไป   
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผ ้เข้าร วมอบรมสัมมนาศ กษาด งาน  ได้มีความร ้   อินทรีย วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง  เกษตรกรร  นใหม ส  การพัฒนาที่ยั่งยืนในย คโลกาภิวัตน ของท้องถิ่น  
  2. เพ่ือให้ผ ้เข้าร วมอบรมสัมมนาศ กษาด งาน  การบริหารจัดการกล  มวิสาหกิจช มชนมาใช้ใน
การพัฒนากล  มอาชีพในหม  บ้าน ให้มกีารพัฒนาต อไปอย างยั่งยืน  



ห น้ า  | 49 

 

 

  3. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ   สร้างความปรองดอง  การแลกเปลี่ยนเรียนร ้  ระหว าง
ผ ้บริหาร  สมาชิกสภา  ผ ้น าหม  บ้าน  กล  มผ ้น า  ข้าราชการพนักงานส วนต าบล  ล กจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ในท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย 

 คณะผ ้บริหารองค การบริหารส วนต าบลและผ ้สังเกตการณ /สมาชิกสภาองค การบริหารส วน
ต าบล/  ข้าราชการพนักงานส วนต าบล  ล กจ้างประจ าและพนักงานจ้าง/ผ ้น าหม  บ้าน  กล  มผ ้น าต างๆ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  และสถานที่ด งาน 
6. วิธีด าเนินการ 

  1.  ส ารวจกล  มเป้าหมายความต้องการเข้าร วมโครงการ   
  2.  เขียนโครงการและเสนอโครงการต อนายกองค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  เพ่ือขอ
อน มัตโิครงการและงบประมาณ 
  3.  ขออน ญาตนายอ าเภอเพ่ืออน มัติการฝึกอบรมและศ กษาด งานนอกเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

 4. แจ้งผ ้เข้าร วมโครงการเข้ารับการอบรมด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการและทัศนะศ กษา
ด งาน 

 5. ด าเนินการตามก าหนดการของโครงการ 
 6. สร ปผลการด าเนินงาน /ประเมินผลโครงการ  รายงานผ ้บังคับบัญชาและเสนอต อสภา

องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ ทราบต อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ 425,000  บาท 
9. ผ ้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ    
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผ ้เข้าร วมอบรมสัมมนาศ กษาด งาน  ได้มีความร ้  อินทรีย วิถีไทย ส  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรกรร  นใหม ส  การพัฒนาที่ยั่งยืนในย คโลกาภิวัตน ของท้องถิ่น 

 2. ผ ้เข้าร วมอบรมสัมมนาศ กษาด งาน  การบริหารจัดการกล  มวิสาหกิจช มชนมาใช้ในการ
พัฒนากล  มอาชีพในหม  บ้าน ให้มีการพัฒนาต อไปอย างยั่งยืน 
  3. ผ ้เข้าร วมอบรมสัมมนาศ กษาด งาน ได้สร้างความสัมพันธ   ได้แลกเปลี่ยนเรียนร ้  ระหว าง
ผ ้บริหาร  สมาชิกสภา  ผ ้น าหม  บ้าน กล  มผ ้น าต างๆ ข้าราชการ  พนักงานส วนต าบล  ล กจ้างประจ า  
พนักงานจ้าง 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบ รณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1  ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร รัปชัน หมายถ ง การใช้ต าแหน งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน ส วนตัวหรือ
ผลประโยชน ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน ของ
ส วนรวม หากใช้ต าแหน งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน _ส วนตัวหรือพวกพ้อง ก ถือว ามี
การกระท าคอร รัปชันการป้องกันและปราบปรามการท จริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกา
ว าด้วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ ค ณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ม  งเน้นการพัฒนาค ณภาพและธรรมาภิบาลของหน วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้
การบริหารราชการเป็นไปอย างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์
  สนับสน นให้ภาคประชาชนร วมกันเฝ้าระวังการคอร รัปชันขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการหม  บ้าน หรือตัวแทนประชาชนในหม  บ้าน องค การบริหารส วนต าบล      
ล าคอหงษ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการหม  บ้าน หรือตัวแทนหม  บ้านเพ่ือสร้างความร ้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร รัปชัน 
  6.2 เชิญคณะกรรมการหม  บ้าน หรือตัวแทนหม  บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการ       
คอร รัปชันขององค กรปกครองส วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม ใช้งบประมาณ 
9. ผ ้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค การบริหารส วนต าบลล าคอหงษ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการหม  บ้าน หรือตัวแทนหม  บ้าน มีความร ้ ความเข้าใจเรื่องการคอร รัปชัน
และสามารถตรวจสอบการคอร รัปชันได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหม  บ้าน หรือตัวแทนหม  บ้านเป็นหน วยเฝ้าระวังการ
คอร รัปชันในระดับต าบล 

************* 




