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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุร ี



ค าน า 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา 
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียหายในวง
กว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร ราชการเป็น
อย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน ขับเคลื่อนประเทศไทยให้
มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมกัน ๆ กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม วิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า 
 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารต าบลหัวโพจึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปราบการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ประจ าปี   พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                     หน้า 
 

ส่วนที่  ๑   บทน า          ๑ 
 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
- หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตของ อบต.) 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
-  เปูาหมาย 

          - ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
 

ส่วนที่  ๒   แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต       5 
 

-  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ ๔ ปี 
     (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖)  แยกตาม ๔ มิติ 

 
 

ส่วนที่  ๓     รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       11 
ตามแผนปฏิบัติการฯรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสีย่งในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เก่ียวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆ
ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของ
การทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทจุริตในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี ้
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง สว่นใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตวับุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนตา่งๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมา ยที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาพทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 

 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 

 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น
จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับ 
สิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงการ
สร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 
 



 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นที่อยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 

 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ ถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัว
มากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากการยกย่องความดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
โดยไม่มีความละอายต่อบุญบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของ
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า 
SWOT Analysis และ Mckinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-
38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มี่ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามในการปราบปรามการปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการทุจริต (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546 จัดตั้งโดยองค์ตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็น 
สังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุ
นิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างาน
ของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 



 ปัจจุบนัยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทจุริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เร่ิมจากปี พ.ศ.2560 
จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่สังคมไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวสิัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติ้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการประเมนิดัชนีการรับรูก้ารทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป ี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นัน้ การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลทีสู่งขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมาต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบปอูงกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทจุริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์วา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทีมีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวฒันธรรม
สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจดัท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝาุยการเมืองข้าราชการฝาุย
บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)  
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people participation) และตรวจสอบ (People audit) ของภาค
ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝาุยการเมือง ข้าราชการฝาุยบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
การก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานทีส่ามารถปูองกันปัญหาการเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจการ/มาตรการที่สนบัสนนุให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มปีระสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
จนเป็นทีย่อมรับจากทุกภาคสว่น 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝาุยการเมือง ข้าราชการฝาุยบริหาร บุคลากรขงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึง่การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวติประจ าวนั 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้องเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพฒันาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการทีม่ีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมชิอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทจุริตที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
 
มิติที่  1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. โครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครท าทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้ 
บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ธรรมาภิบาล จัดเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เพราะโลก 
ปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี  หลักสัปปุริสธรรม 
ซึ่งเป็นธรรมของคนดี การรู้หลักและรู้จักเหตุ เป็นการรู้กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย รู้หน้าที่ของตนเอง อันจะท าให้
ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีความส านึกรับผิดชอบ ความมุ่งหมายและรู้จักผล เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานที่ท า ท าให้
ท างานแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์ ก่อให้เกิดประสิทธิผล รู้ตน รู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ เป็น
อย่างไร และท าการต่างๆให้สอดคล้อง รู้ประมาณ รู้จักพอดี รู้กาล รู้กาลเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาที่พึงใช้ในการ
ประกอบกิจ หน้าที่การงาน รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร อย่างไร วางแผนการใช้เวลา เป็นการท า งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง  ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญหลายประการ แล้วแต่วัตถุประสงค์
ขององค์กรที่น ามาใช้ หลักการที่มีผู้น าไปใช้เสมอคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมุ่งฉันทามติ การมีส านึก
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมกันและการค านึงถึงคนทุกกลุ่ม
หรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จึงเห็นความส าคัญในการ 
พัฒนาบุคลากรในสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลง  
จ าต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรม ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนไม่ดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท


3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีทัศนคติที ่
ดีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(Anti Corruption) 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ น าองค ์
ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3.4 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ   
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีความรู้ 

ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 
   10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมี 

ทัศนคติที่ดีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
(Anti Corruption) 

   10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ น าองค ์
ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
  10.4 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 



1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล

หัวโพ 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริม
คุณธรรม  ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม 
ส าหรับประชาชนปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร การใช้อ านาจหน้าที่เกินขอบเขต
และประพฤติมิชอบ  ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางต าแหน่ง  เป็นต้น 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีใน
หน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวโพ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

3.วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.3  เพื่อให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก 
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  
ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม และการ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
- สถานปฏิบัติธรรมวัดหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 



- สถานปฏิบัติธรรมที่เห็นสมควรเหมาะสม 
 

6.วิธีการด าเนินการ 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น  2  แนวทางคือ 
6.1  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและผู้มีจิตสาธารณะเป็นอย่างไร   

โดยวัฒนธรรมอ าเภอบางแพและท้องถิ่นอ าเภอบางแพ 
 6.2  การเข้ารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟังการบรรยายโดยพระอาจารย์วัดหัวโพ การบ าเพ็ญจิต
เสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ.2561–2564) 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผดิชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เข้าใจหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
      10.2 ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิด
ทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10.3 ข้าราชการ  พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ 
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพร้อมปฺฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้เกิดการปฏิบัติราชการใน
หน้าที่  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เกิดความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  เพ่ิม
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร เป็นที่น่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสีย  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าโดยสุจริตปูองกันการแสวงหา



ประโยชน์โดยมิชอบ ยึดถือปฏิบัติราชการโดยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา  เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จึงเห็นความส าคัญใน 
การพัฒนา บุคลากรในสังกัดและได้จัดท าหลักคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการไว้ส าหรับในการปฏิบัติตน
เพ่ือให้ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี
ในหน้าที่  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหัว
โพ”  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

3.วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  สร้างจิตส านึกให้บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.4  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.วิธีการด าเนินการ 
6.1  น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 6.2  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุป/ประเมินผลโครงการ 

 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

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

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9.ผู้รับผิดชอบ 
- ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีคุณธรรมจริยธรรม  

และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติ 

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.3 บุคลากรมีจิตส านึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
10.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 2. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธ รรม 
เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้ เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต 



โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ
จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ให้บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
          3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ 
ทุจริต คอร์รัปชัน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
           1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
           2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
           4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
           5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
8. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 



1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
มีหน้าที่ทตี้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลเน้นหนักในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตยโดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เพ่ือการอยู่รวมกันอย่างสันติสุขรวมทั้งต้องยอมรับใน
ความเห็นที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตยให้ทุกหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในสังคมไทย  และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) ได้มอบค่านิยม  12  
ประการให้ทุกหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทยประกอบ
กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540  มีการประกาศใช้โดยมีเหตุผลในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆของรัฐ  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ประชาชนจะ
สามารถแดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็น
รัฐบาลโดยประชาชนมากขึ้น  ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยมีข้อยกเว้น  อันไม่ต้อง
เปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือ
ประโยชน์ที่ส าคัญต่อเอกชน  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้
ถึงสิทธิหน้าที่ตนเองอย่างเต็มที่  รวมถึงจ้างจิตส านึกตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและมีจิตสาธารณะ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และการส่งเสริมประชาธิปไตย  จึงได้จัดฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนขึ้น  เพ่ือเป็นรากฐานการ
เสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 2.2 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั้ง
ระดับท้องถิน่และระดับชาติ  และเสริมสร้างความเข็มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในชุมชน 
 2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการในการสร้างความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนการการปฏิบัติงานของราชการ  รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2.4 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวงสาร  พ.ศ.2540   
 2.5 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและมีจิตสาธารณะ 
 2.6 เพ่ือสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักค่านิยม  12  ประการ 
 



4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนต าบลหัวโพ 

 

5.วิธีการด าเนินการ 
5.1 จัดท าโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
5.2  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.4 ด าเนินการตามแผนงาน 
5.5 ติดตามประเมินผล 

6 ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

7 สถานที่ด าเนินการ 

ต าบลหัวโพ 
8. งบประมาณ 
 30,000  บาท 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  และอุดมการณ์การรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 10.2 ชว่ยให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  และเกิดความเข็มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในชุมชน 
 10.3 ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการในการสร้างความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการ  รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 10.4 เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
 10.5 ประชาชนมีจิตส านึกตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและมีจิตสาธารณะ 
 10.6 ชว่ยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักค่านิยม  12  ประการ 
 
 
 
 



1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น นอกจากจะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยพัฒนาและ
ท านุบ ารุงรักษาแล้วทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม น่าอยู่ มีความปลอดภัย ซึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนนอกจากความสะดวกสบายของผู้สัญจร 
ไป-มา แล้ว ความปลอดภัยบนท้องถนนก็ถือว่าส าคัญยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปการรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนทุกครั้ง 
ไม่ว่าจะในช่วงเทศกาลหรือในยามปกติ ต้นไม้ริมถนนมักจะถูกมองข้ามหรือไม่ก็ไม่ให้ความส าคัญมากนัก ทว่าจาก
ข้อมูลข้อเท็จจริง ต้นไม้ริมถนน แม้จะไม่ใช้องค์ประกอบหลักในการเกิดอุบัติเหตุ แต่มักจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ
ที่เพ่ิมจ านวนและความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือเพ่ิม
ความน่าอยู่ น่าดู และสวยงามแล้ว  จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือการรักษ์สามัคคี ความร่วมมือ การแสดงความ
คิดเห็นของชุมชนที่ช่วยกันปรับปรุง หากใช้ก าลังคนในการปรับปรุงคงต้องใช้ระยะเวลาเป็นอย่างมากในการ
ด าเนินการ 
  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้เล็งเห็นความส าคัญในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในภาค
ประชาชน  จึงได้ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวโพ  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง ต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะร่วมกันของชุมชน   
1.2 เพ่ือเสริมสร้างความรักษ์ ความสามัคคีในหมู่คณะ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  

 3.3  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน มิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน 
 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน/ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ผู้น าท้องที่   

ผู้น าท้องถิ่น และประชาชน หมู่ 1 – 6 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
- หมู่ 1 – 6 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 



6.วิธีการด าเนินการ 
6.1 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
7.2  แต่งตั้งคณะท างาน   
7.3  ประชุมชี้แจงคณะท างานและประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ 
6.4 จัดหาวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาแหล่งน้ า 

          6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 
      6.6 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

8 ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
 

9 งบประมาณด าเนินการ 
20,000.-(สองหมื่นบาท) 

10 ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 – 6 
 

11 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชน เจ้าหน้าที่มีจิตส านึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะร่วมกัน        
10.2 เกิดความรักษ์ ความสามัคคีในหมู่คณะ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
10.3 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มิใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้อง 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสตรีและครอบครัวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ
มาโดยตลอดนานกว่า  30  ปี  ตั้งแต่เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  เมื่อปี  พ.ศ.2540  โดยให้ด าเนินไปตามสาย
กลาง  และความไม่ประมาท  ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง  ตลอดจน
ใช้ความรู้  ความรอบคอบ  และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ  และการกระท า 

 การพัฒนาโดยส่งเสริมให้สตรีมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  จะท าให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่
ควรเป็นและจะเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ขยายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ซึ่งจะท าให้
ชุมชนมีความเข็มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 



 อนึ่งเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐกิจพอเพียง  และภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  มาตรา
ที่  66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
มาตรา  67(6)  การส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  โดยส่งเสริมการพัฒนาสตรีให้มี
ทัศนคติ  ค่านิยมในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดการปรับเปลี่ยน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จึงได้จัดท าโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.2  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว  ชุมชนให้เข้มแข็งและยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่สตรีแม่บ้านที่ด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แกนน าสตรีแม่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จ านวน  53  คน  คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จ านวน  3  คน  

 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
ต าบลหัวโพ 

 

6.  วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ 
 6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 100,000  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนได้ 

 10.2 ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนได้จากด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.3 แกนน าสตรีที่เข้าร่วมโครงการอบรมโครงการฯสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้ 



มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝัง
อุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประจ าทุกปี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้จัดโครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดินขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   หัวโพได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปีนั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงได้จัด
โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค ์
3.4  เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
3.5  เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งม่ัน และซื่อสัตย์สุจริตต่อ 

หน้าที่และต่อสังคม  
3.6 เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม การท างาน

ด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพที่ได้ประกาศใช้ 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น   
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
    เข้าร่วมกิจกรรมในงานพิธีการส าคัญต่าง ๆ  
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
 



8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ได้แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ์  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

      10.2 ผู้บริหารได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และ 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และต่อสังคม 

10.3 เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
การท างานด้วยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพที่ได้ประกาศใช้ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  
ฉบับ  ปัจจุบันฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชานไม้เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CIP)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.
2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CIP)   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ



ประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และจะต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้ สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น  
อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะ
ใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับคนที่ท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

๔. เป้าหมาย  
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
4.2 การประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 ต าบลหัวโพ 
 

๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 



6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.(ศ2561 – 2564) 
๘. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย  1  ครั้ง 
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  จ านวน  1  ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์  
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริต

ของบุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการบรรจุ

แต่งตั้ง  โยกย้าย โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เป็นการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ  การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. นั้น 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง  ที่ใช้
หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จังได้จัดท ามาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 
 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.2  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 



3.3  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้บริหาร  ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการของอบต. 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

6.  วิธีการด าเนินการ 
     6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับและ

หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดท าหนังสือเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

แลถือปฏิบัติ   
 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่ง  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

ในทุกเดือน 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
 
 
 
 
 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. หลักการและเหตุผล  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุมค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณราบจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  หนังสือที่

เกี่ยวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  
 

๔. เป้าหมาย  
บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 
๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
 จัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ  2561 
 

๘. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลกรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและหนังสือ

สั่งการที่เก่ียวข้อง 



10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2558 
3.  วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
3.2  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3  เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจตนเองและพวกพ้อง 

 

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทบซ้อน 
 
 7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2  มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจตนเองกับพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 



2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการท า
ความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของอปท.  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยก าหนดเกณฑ์
ชี้วัดและค่าเปูาหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลในการประเมินผลประสิทธิภาพ
การจัดบริการสาธารณะของอปท.นั้น 
  เนื่องจากปัญหาที่ได้พบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานราชการจะมีหลายขั้นตอน  ซึ่งผู้มารับบริการจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหน อย่างไร  ต้องใช้เสียเวลา ในการ
ด าเนินการมากน้อยเพียงใด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้มีกิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกให้บริการ  

3.  วัตถุประสงค ์
3.4  เพ่ือประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
3.5  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
3.6  เพ่ือให้การให้บริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการ ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมและ

ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
      6.1  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ   ไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม   
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

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



8.  งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมและ ไม่
เลือกปฏิบัติ   
 10.2  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการให้บริการประชาชน    
 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อก าเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาส
ดูแลจัดการความต้องการพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  ด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจ าได้ดีกว่า  ดังนั้น  ในการดูและจัดการงานขององค์กร
เพ่ือที่จะบรรลุสู่เปูาหมายดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากข้ันตอนและกระบวนการท างาน  ความรู้ ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือ
ปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท างานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานหรือไม่  ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้  การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็น
อยู่ในองค์กรได้กระท าลงไป  คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับผลการกระท าจากสิ่งที่องค์กร  และ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพื้นท่ีที่เข้ามารับบริการจากองค์กรนั้นเอง 

 จากภาพสะท้อนดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่า  เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง  ต้องมีการรักษาคุณภาพให้คงอยู่
เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดให้ได้  เมื่อใดที่ก้าวถึงระดับสูงแล้วสิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า  การ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง  ได้บรรลุสู่จุดหมายของการปฏิบัติงาน  
ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว  เมื่อเป็นเช่นนั้น  คณะผู้บริหาร
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์กรย่อมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นในการที่จะมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล
จัดการท้องถิ่นของตนต่อไปเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน 

  ดังนั้นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ือ
น าผลที่ได้รับ  น ามาซึ่งการแก้ไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการได้ตรงจุดและเปูาหมายมากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้เล็งเห็น
ความส าคัญ จึงได้มีโครงการส ารวจความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยหน่วยงานที่ให้บริการรับส ารวจสอบถาม
ประมวลผลซึ่งได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมฯ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและแม่นย า ในการน าข้อมูลมา
ใช้ต่อไป 



3.  วัตถุประสงค ์
3.1  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกการตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
3.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ    

ท างานเกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 
3.4  เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ  กระตุ้นการท างาน

เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการท างานในด้านบริการสาธารณะ  
  

 4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
      จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จ านวน      
1 ครั้ง/ปี 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
     1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน 
 2. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง 
 3. จ้างเหมาหน่วยงานที่รับส ารวจ 
 4. ส ารวจ ประมวลผล/ปิดประกาศผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ 
 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 
 6.  ประชุมเพ่ือพิจารณา แก้ไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
25,000.- (สองหมื่นห้าพันบาท) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เกิดความพึงพอใจต่อผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด 

    10.2 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 



      10.3 การให้บริการด้านบริการสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ถูกต้อง  
เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับบริการ  สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยเสมอภาคและเท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นระเบียบและขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมีการแสดง
แผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  มีแผนภูมิและรายละเอียดผู้ให้บริการ  
โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  
3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากข้ึน 
3.3  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3.4  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
3.5  เพ่ือให้การให้บริการด้านสาธารณะ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหัวโพ 



 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บั งคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นากยกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ   

4. มีระบบการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นข้อร้องเรียน ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติงานด้านบริการด้วยความคล่องตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   
10.2 เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านบริการสาธารณะ 
 10.3 การให้บริการสาธารณะมีความชัดเจน ลดระยะเวลาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมได้  

เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ใช้บริการ 



 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ  แทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น  ก็ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณา/เลือกมอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของการรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  
ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

๔. เป้าหมาย  
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ  

๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ    อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่ง 
๖.๓ ส าเนาค าสั่งแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ  2561  
 

๘. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  



๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.4  การเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการพนักงานส่วนต าบลดีเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
2.  หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักในการ
ให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชนในพ้ืนที่เท่านั้น พนักงานส่วนต าบลต้ องปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ได้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็น
ธรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบ และรับรู้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่าง
ทันท ี

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครอง การครองตน 
เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเด่นให้ได้รับการยก
ย่องสรรเสริญและคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลดีเด่น เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญก าลัง ใจใน
การท างาน พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

 ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพนักงานส่วนต าบลดีเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพขึ้น เพ่ือมอบ
เกียรติคุณ และยกย่องคุณความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พร้อม
ทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพต่อไป   

3.  วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ผู้มีคุณธรรม 

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
3.2เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3เพ่ือเป็นการตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1 เปูาหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น จ านวน 1 คน 



4.3 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
  (1) เป็นพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
  (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
นับถึงวันที ่30 กันยายน ของปีที่คัดเลือก 
  (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์ 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 

4.4 ผู้ด าเนินการคัดเลือก : คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
4.5 จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนรับทราบ 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงาน   

ส่วนต าบล 
6.4 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ที่มีคุณสมบัติ

และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
6.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
6.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

ดีเด่น ตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม            
6.7 ประการรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  เพ่ือรับ          

ใบประกาศเกียรติคุณ 
6.8 สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน   
10.2 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน   
  

2.5  มาตรการจัดการกรณีที่ได้ทราบ  หรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์  

สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ” 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการชองส่วนราชการเกี่ยวกับผลส้มฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

3.7 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ 
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
 

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

 

5.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติ 

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
      - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้ จัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จาการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 



6.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

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

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทรายหรือแจ้ง หรือตรวจสอบพบ     
การทุจริต 

10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.โครงการ : มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท 

ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน



คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกลการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

3.วัตถุประสงค ์
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จากหน่วยงานภาครัฐ 

และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลองค์กรอิสระ อาทิ  
-การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
-การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA  

จังหวัด 
-การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
4 ปี  งบประมาณ  (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 



2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวโพ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการหมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดี ยวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี(ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวโพตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
๒. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดุได้  ณ  ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลขาวสารและให้บริการว่า   “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้   โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวโพให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  โดยมีงานธุรการเป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าดูได้  เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษา
ประโยชน์ตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ  

 

๔. เป้าหมาย  
๑. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จ านวน ๑ แห่ง  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  (ภายในศูนย์บริการร่วม  อบต.หัวโพ) 
 



๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ  
๖.๑ มีการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๖.๒ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  

การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

๖.๔ มีการจดัประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.(ศ2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ”  
๒. หลักการและเหตุผล  
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได ้ 
 

๓. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพขึ้น  

๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

๓. เพ่ืออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  



๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น  
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

 

๔. เป้าหมาย  
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จ านวน  1 ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จานวน ๑ ฉบับ  
๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน ๑ ฉบับ  
 

๕. พื้นที่ดาเนินการ  
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๖. วิธีการดาเนินงานโครงการ  
๖.๑ จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
๖.๓ จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  
๖.๔ จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖.๕ จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด  

 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๘. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ณ ส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  



๒. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้นไป  

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทัง้ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

 

๖. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 
 
 



๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
๓.๑.3 มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี

ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวโพ  
๒. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9ก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรอ านาจหน้าที่ 
แผนงานโครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก  
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง 
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
          3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
       3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

3.4 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งาน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
           พ้ืนที่ทัง้ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
6.วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
-บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ/หมู่บ้าน 
-ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้

เอง 
 -จัดส่งเอกสารเผยแพร่งานประจ าปี 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค  ที่มีข้อมูลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 



 
8. งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับ ผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่างสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถาน” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจาก
การท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ  
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนชุมชนได้รับ
รู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อบต.กับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ       
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าอบรม   จ านวน 90 คน 



 (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน , ตัวแทนชาวบ้าน จ านวน 80 คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ 80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

   4 ปี(ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายการบูรณาการกระบวนการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพประจ าปี พ.ศ. 2561 -2564 



รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนประจ าปีขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพฒันาท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวโพ 
 3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  6 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวโพ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้น ามาซึ่งแผนของหมู่บ้าน เพ่ือน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ,ตรวจสอบข้อมูล ,ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
 



7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จ านวน  6  หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม-เมษายน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2.ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3.ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัว

โพ  
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี  

 

๔. เป้าหมาย  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน



ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
   

๕. วิธีด าเนินการ  
๕.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๕.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน  
๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
๖.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. 0 – 3238 – 3233  โทรสาร. 0 – 3238 – 3746  
๖.๓ ทางเว็บไซต์  
๖.๔ ทางไปรษณีย์  

 
 

๗. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๙.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

๙.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๙.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ

เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มีของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้
ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 



3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมี
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แระชาชน
โดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 



 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ   จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์  2) โทรศัพท์  3) โทรสาร  4) เว็บไซต์  5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสองส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร



จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวโพ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวโพ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพฒันาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวโพก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หัวโพ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๖. วิธีดาเนินการ  
๖.๑ จัดประชุมประชาคมต าบล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณ ปี ๒๕๖๑  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริจ 
 

๓.๓.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการในภาพรวม ดังนั้น เพ่ือให้องค์การ



บริหารส่วนต าบลหัวโพ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร ส่วนต าบล มีองค์กรในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไขโครงการ และแสดงความคิดเห็น ให้โครงการ
สอดคล้องกับงบประมาณ และประเด็นการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๕. พื้นที่ดาเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

 

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ จัดประชุมประชาคมต าบล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
งบประมาณ ปี ๒๕๖๑  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวโพ เพ่ือเป็นองค์กรในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวโพ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มีของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด                                    



องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน        
ต าบลหัวโพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 

6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 2 คน  
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน 
  (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1)ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ตามหลัดเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการก าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพมอบหมาย 
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวโพ พร้อมตัวชี้วัด 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบรายงานการจัดท าควบคุมภายใน  ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  
ก าหนดให้หน่วยรับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 



 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพจึงได้
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี 
 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพทราบตามแบบที่

ระเบียบฯก าหนด  
๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด  
๔. เป้าหมาย  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

๖. วิธีด าเนินการ  
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการประเมิน 
 องค์ประกอบตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯข้อ  6  ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหารพร้อม
จัดท ารายงานให้ผู้กับก าดุแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.๒ ลดความผิดพลาด  ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ

บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  



 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดและควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงก าหนดกิจกรรมและติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น  

๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

 

๔. เป้าหมาย  
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 

๕. วิธีด าเนินการ  
๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  
๕.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  



๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  
 

๖. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ   / ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 ทุกกอง/ส านัก  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข  
๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 

 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได ้ 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 

แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจ สอบได้  
 



๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม  
๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
 

๖. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
- มีการติดประกาสประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ รับมติ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลหัวโพ (ก.อบต.จังหวัด)  
 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง  

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน  



- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  

- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด)  

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 -แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น 
เงินเดือนเพ่ือพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ – พ.ศ. ๒๕6๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ  
 
 
 



ผลลัพธ์  
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
 
 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจ่าย  และการใช้
ประโยชน์  ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 ๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงท าใบน าฝากเป็นรายรับ  จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย  
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  จะต้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องมี
ความสุจริต  ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพจึงได้เริ่มกิจกรรมเพ่ือให้  การรับ  การจ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และรับทราบถึงรายรับ –จ่าย  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  
 

๖. วิธีด าเนินการ  
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ – จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

 ๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564)  
 



8.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนร่วมตรวจสอบและรับทราบข้อมูลการรับ – การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวโพ  
๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ให้เกิด

การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
๔. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ของ 



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2535  มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพให้ความส าคัญโดยให้มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก 

๖.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง  งานพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

๑๐. ผลลัพธ์  
การจัดซือ้จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พนักงานส่วนต าบล  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร  พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  



๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
 

๖. วิธีการด าเนินการ  
 6.1 ฝุายบริหารบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
ภายนอก  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ  

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

๖.๔ ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพทราบ  

 

๗. ระยะเวลาดาเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐. ผลลัพธ์  
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 

๑๑. ตัวช้ีวัด  
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1.โครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข็งแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า



หน้าที่ของตนอย่างเข็งแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ 
การมสี่วนร่วมในการท างาน 
 2.2เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 2.3เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

 

3.เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  จ านวน  12  คน 
 

4.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

6.วิธีด าเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง  

ต่าง ๆ เช่น   
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ 

เหมืองแร ่เพ่ือร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. แร่ 
จ านวน  11  คน 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
จ านวน 2 คน 

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 22 คน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน 

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

10.ผลลัพธ์  
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน  นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต  สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จ านวน ๑๒ คน  

๕. พื้นที่ด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

๖. วิธีด าเนินงาน  
๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติประจ าปี  การตรวจรายงานการประชุม  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  

๑๐. ผลลัพธ์  



 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่  และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
๓. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในต าบลหัวโพ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลหัวโพ  
๖. วิธีด าเนินการ  
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรอืตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน  หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน

ได้  
๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน

ระดับต าบล 



 
 
 
 
 
 

 


